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Przygotowała: Beata Dziąbek 



Krzyżówka  

Zadanie 1: 



Rozwiąż krzyżówkę. Litery z oznaczonych pól utworzą imię bohatera jednej  
z baśni braci Grimm.  Znasz tę baśń? Jeśli nie, to możesz ją przeczytać  

w "Wolnych lekturach". Odpowiedź wpisz w komentarzach. 



1. Chłopiec, który nie chciał dorosnąć. Mieszkał w Nibylandii 
2. Jadis, czyli Biała ... z „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa 
3.  Jeden z czterech muzykantów z Bremy 
4. Element kołowrotka, którym ukłuła się w palec Śpiąca 

Królewna 
5. Z miodem lub na opatrunku 
6. Sprzedawała je dziewczynka z baśni H. Ch. Andersena 
7. Rozbrykany przyjaciel Kubusia Puchatka 
8. Zbierał je Adaś Niezgódka, aby przywrócić Mateuszowi 

dawną postać 
9. To ziarnko nie pozwoliło królewnie zasnąć 
10.Stoi na stacji, ciężka i ogromna - w wierszu J. Tuwima 



Czytanie ze 
zrozumieniem  

Zadanie 2: 



Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania: 

 

Żyli sobie mąż i żona, którzy przez długi czas daremnie pragnęli dziecka. Wreszcie żona powzięła nadzieję, że Pan Bóg 

spełni ich życzenie. W domku ich było na strychu maleńkie okienko, z którego widać było wspaniały ogród, pełen 

najpiękniejszych kwiatów i warzyw. Ale ogród otoczony był wysokim murem i nikt nie ważył się wejść doń, gdyż należał do 

złej czarownicy, która posiadała wielką moc i której wszyscy się bali. Pewnego dnia kobieta, patrząc na ogród przez okienko, 

ujrzała grządkę, na której rosła niezwykle bujna roszpunka — była tak świeża i zielona, że kobieta zapragnęła jej skosztować 

(…).  

Wkrótce też zaczęła blednąć i chudnąć. Gdy to mąż spostrzegł, przeraził się i zapytał:—Czego ci brak, droga żono?— 

Ach — odparła kobieta — jeśli nie skosztuję roszpunki z ogrodu czarownicy, umrę z pewnością. Mąż, który bardzo kochał 

swą żonę, pomyślał sobie: „Nie mogę dopuścić do tego, aby żona moja umarła, muszę zdobyć dla niej roszpunkę za wszelką 

cenę!” Gdy wieczór zapadł, mąż przekradł się przez mur do ogrodu, narwał szybko roszpunki i zaniósł żonie. Kobieta 

przyrządziła sobie z niej sałatkę i zjadła ją natychmiast, ale pragnienie jej wzmogło się przez to jeszcze bardziej i nazajutrz 

znowu poczęła prosić męża, aby jej przyniósł roszpunki. 

Gdy zmierzch zapadł, mąż zakradł się do ogrodu, ale skoro tylko przekroczył mur, ujrzał z przerażeniem, że stoi przed 

nim czarownica. 

—Jak śmiałeś— zawołała gniewnie  wtargnąć do mego ogrodu i jak złodziej kraść mi roszpunkę? Nie ujdzie ci to bezkarnie!  

— Ach —odparł nieszczęsny człowiek — zmiłuj się nade mną, byłem do tego zmuszony: żona moja ujrzała twą roszpunkę 

przez okno i poczuła, że umrze, jeśli jej nie skosztuje.  

Czarownica wysłuchała go życzliwie, a wreszcie rzekła łagodniejszym tonem: —Jeśli jest tak, jak mówisz, pozwolę ci 

wziąć roszpunki, ile zechcesz, ale pod jednym warunkiem: oddasz mi dziecię, które powije twoja żona. Będzie mu u mnie 

dobrze, zatroszczę się o nie jak matka rodzona.  

Nieszczęsny człowiek w trwodze przyrzekł jej wszystko, a gdy dziecię przyszło na świat, czarownica zjawiła się 

natychmiast, dała dzieweczce imię Roszpunka i zabrała ją z sobą.  

Roszpunka wyrosła i była najpiękniejszym dzieckiem pod słońcem. Kiedy miała dwanaście lat, czarownica zamknęła 

ją w wysokiej wieży znajdującej się w głębi lasu. Do wieży tej nie było ani drzwi, ani schodów, miała ona tylko maleńkie 

okienko. Kiedy czarownica chciała się dostać do dziewczynki, stawała pod wieżą i wołała:  

Roszpunko, dziewczę moje, Spuść że mi włosy swoje! 
 

Źródło: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/roszpunka.pdf  
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1. W ogrodzie złej czarownicy rosły: 

a) warzywa i owoce 

b) owoce i kwiaty 

c) kwiaty i warzywa 

d) tylko warzywa 

2. Pewnego dnia kobieta, patrząc na ogród przez okienko, ujrzała roszpunkę rosnącą na : 

a) zagonku 

b) grządce 

c) rabatce 

d) klombie 

3. Mąż zakradał się do ogrodu po roszpunkę: 

a) wczesnym rankiem 

b) gdy zapadał zmierzch 

c) w nocy 

d) przed świtem 

4. Z roszpunki kobieta przyrządziła: 

a) pożywną zupę 

b) surówkę  

c) koktajl  

d) sałatkę 

5. Zła czarownica zamknęła Roszpunkę w wieży, gdy miała ona: 

a) piętnaście lat 

b) dziesięć lat 

c) jedenaście lat 

d) dwanaście lat 

6. Gdy czarownica chciała się dostać do wieży wołała do dziewczyny: 

a) Roszpunko, dziewczę moje, Spuść że mi włosy swoje! 

b) Roszpunko, dziewczę moje, Spuść że mi warkocze swoje! 

c) Roszpunko, dziewczę moje, Spuść że mi długie włosy swoje! 

d) Roszpunko, dziewczę moje, Spuść że mi piękne włosy swoje! 



Rzeczowniki 

Czasowniki  

Przymiotniki 

7. Czarownica pozwoliła wziąć mężczyźnie roszpunkę dla żony. Postawiła 
jednak pewien warunek. Wskaż fragment tekstu, który opisuje tę sytuację.  

8. Wypisz z tekstu po 6 rzeczowników, czasowników i przymiotników. 



9. Dopasuj pytania do odpowiedzi: 

Jakie potrawy można 
przygotować  
z roszponki? 

Dlaczego roszpunka jest 
uznaną rośliną 

leczniczą? 

Jak smakuje 
roszponka? 

Jak inaczej 
nazywana jest 

roszponka? 

Nazywana jest roszponką, 
raszpanką, rapunkułem oraz 

kozłkiem.  

Ma łagodny smak  
z subtelną nutą 

orzechowego aromatu. 

Jest źródłem witaminy C, kwasu 
foliowego, a także beta-karotenu, 

czyli prowitaminy A. 

Z liści roszponki można 
przygotować m.in. 

pyszne sałatki.   



Logiczna 
łamigłówka 

Zadanie 3: 



Ile widzisz kwadratów? Policz je, a odpowiedź wpisz w komentarzach! 




