Temat: Miasto z morza.

1.
a.
b.
c.
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Odpowiedz na pytania do tekstu:
Co zdołała zrobić zjednoczona Polska?
Co należało do największych osiągnięć gospodarczych?
Jaka była nowa waluta Polski?
Uzupełnij zadania, pomoże tekst zamieszczony powyżej. Brakujące wyrazy wpisz innym
kolorem.
Odrodzona P………………… zdołała zjednoczyć ziemie, które były rozdzielone między
…………………. zaborców przez ponad …………… lat.
Do największych osiągnięć ………………………………. niepodległej P…………………
należały nowoczesny port w G…………………….. oraz C……………….
O……………………… P………………………………..
Nowa waluta, ……………………….. …………………… była jedną z najbardziej
stabilnych w Europie.
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Praca z mapą. Wskaż na mapie i wymień sąsiadów odrodzonego państwa polskiego.

……………………………………………………………………………………………………….......
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Praca z tekstem źródłowym.

- o jakim mieście jest mowa w tekście ……………………………………….
- wymień obiekty, które powstały w Gdyni
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5
Zabawa, ćwiczenie
W niektórych miejscach pojawiają się zupełnie niepotrzebnie bliźniacze litery. Znajdź 20 takich
błędów.
Dawno temu, niedaleko Gniezzna, nad jeziorem Gopło stał gród Kruszwica. Mieszkał w nim książę
Poppiel, jeden z następców Lecha. Był on złym władcą – okrutnym i niedbałym. Cały swój czas
spędzał na zabawwach i ucztach, a o ludzi i wojsko nie dbał wcale. Miał on żonę Kunegundę, która
była Niemką. Pewnego razu Popiel dowiedziaał się, że jego stryjowie są bardzo niezadowoleni z jego
rządów. Gdy ppowiedział o tym swej żonie, ona poradził mu, aby poozbył się ich. Popiel zaaprosił
swych stryjów na ucztę, w czasie której Kunegunda podała im wino z trucizną. Gdy ci ummarli w
męczarniach, kazali ich ciała wrzucić do jeziora Gopła. Obooje byli pewni, że nikt się o ich czynie nie
dowie. Jakieeż było ich przerażenie, gdy dowiedzieli się, że kkoło zamku gromadzą się setki i tysiące
myszy. Nie wchodziły do ludzkiich domów, nie szukały jedzenia, tyllko pędziły prosto do zamku,
wciskały się każdą dziurką i pędzili do komnat książęcych. Popiel z Kunegundą w panice wsiedli do
łódki i popłynęli na wysspę, która wznosiła się na środku jeziora – tamm, w wieży, chcieli się ukryć
przed gryzoniami. Myszy jednak dostrzegły ich ucieczkę i rzuciły się za nimi. Przepłynęły na wyspę,
przegryzły drewnniane drzwi prowadzące do wieży ii doścignęły uciekinierów. Zacczęły ich gryźć, aż
w końcu pożarły niegodziwego księcia i jego żonę. Dziś wieża nad jeziorem Gopło nosi nazzwę
Mysiej Wieży i od wieków przypomina o karrze, jaka spotkała księcia Popiela i księżną Kunegundę.

Dla chętnych uczniów ☺

