
JESTEM  POLAKIEM,  EUROPEJCZYKIEM     27.04 – 03.05 

 „Katechizm młodego Polaka?” 

 Tego krótkiego wiersza Władysława Bełzy uczą się wszystkie polskie 

dzieci. Został napisany ponad 100 lat temu.  

Wpisz brakujące wersy w odpowiednie miejsca (podpowiedź na końcu 

tekstu). Jeśli nie znałeś wcześniej tego wiersza na pamięć, powtórz go 

parę razy. Na pewno uda Ci się go zapamiętać.  

Kto ty jesteś? 

………………………. 

Jaki znak twój? 

……………………….. 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swemi. 

W jakim kraju? 

………………………… 

Czym ta ziemia? 

………………………… 

Czym zdobyta? 

Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

…………………………. 

A w co wierzysz? 

………………………….  

(Kocham szczerze. Polak mały. Orzeł biały. Mą ojczyzną. W Polskę wierzę. W polskiej 

ziemi.) 

   



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ZAGADKI – ZAWODY 

 

1. Gdy komputer się zawiesi, zatnie lub zepsuje, 

ten pan szybko go naprawi i zaprogramuje. 

2. W białym fartuchu ze słuchawkami. 

Zajmuje się fachowo chorymi zwierzętami. 

3. Jeździ w różne miejsca, często podróżuje. 

Ważne informacje ludziom przekazuje. 

4. Na plaży lub basenie wszystkich obserwuje. 

Bezpieczeństwa w wodzie uważnie pilnuje. 

5. W autobusie i tramwaju podchodzi na chwilę. 

Sprawdza czy pasażerowie mają ważny bilet. 



6. Gościom w restauracji karty dań rozdaje. 

Potem zamówione potrawy podaje. 

7. Zachwycamy się gdy skacze,  pływa lub boksuje. 

Spróbuj zgadnąć kto na co dzień sportem się zajmuje. 

8. Z pomocą nożyczek, szczotki i grzebienia, 

wygląd naszych włosów czaruje i zmienia. 

9. Gdy miejski autobus przejeżdża ulicą, 

możesz go zobaczyć – jest za kierownicą. 

10. Chcąc pięknie wyglądać, panowie i panie, 

szyją sobie u niej, na miarę ubranie. 

11. Przyjeżdżają szybko, stawiają drabinę. 

Zawsze dzielnie walczą z pożarem i dymem. 

12. Chodzi z dużą torbą, trudne ma zadanie. 

Zajmuje się co dzień listów doręczaniem.  

Odpowiedzi: Informatyk, Weterynarz, Dziennikarz, Ratownik, Kontroler, Kelner , Sportowiec, Fryzjer, 

Kierowca, Krawcowa, Strażacy, Listonosz 

 

 

 

Dla starszych uczniów 

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

Podkreśl poprawną odpowiedź. 

1. 1 maja 2004 roku Polska została członkiem: 
a) Unii Europejskiej 
b) Unii Państw Europejskich 
c) Unii Obywateli Europy 

2. Wspólna waluta państw Unii Europejskiej to: 
a) frank 
b) euro 
c) denar 

3. Dzień Unii Europejskiej obchodzimy: 
a) 1 czerwca 
b) 5 maja 
c) 9 maja 

4. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy ograniczające: 
a) ilość ryb w rzekach 
b) poziom hałasu sprzętu domowego 



c) czas jazdy rowerem 
5. Na jakim kontynencie znajduje się Unia Europejska? 

a) Azja 
b) Ameryka Północna 
c) Europa 

6. Europol to: 
a) międzynarodowa policja współpracująca w ściganiu przestępców 
b) duży sklep samoobsługowy 
c) nazwa cukierka 

7. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej każdy Polak otrzyma taki sam paszport jak: 
a) wszyscy obywatele Unii Europejskiej 
b) obywatele Szwajcarii 
c) obywatele Stanów Zjednoczonych 

8. Jaka religia dominuje w Unii? 
a) Islam 
b) Chrześcijaństwo 
c) Buddyzm 

9. Ile gwiazdek znajduje się na fladze Unii? 
a) 11 
b) 12 
c) 10 

10. Jak nazywa się obecny hymn Unii? 
a) Oda do radości 
b) Oda do młodości 
c) Oda do wolności 

 
(Odpowiedzi: 1a,2b,3c,4b, 5c, 6a, 7a, 8b, 9b,10a) 

 Z nazw tych trzech krajów (na pewno je znasz) usunęliśmy te same 3 

litery alfabetu. Ile z nich leży w Europie?  

P _ _ _ _ W _ J 

_ _ ECJ _ 

M _ D _ _ _ SK _ _ 

1) Żaden 

2) 1 

3) 2 

 

 

D. Krawczyk 

 


