
 
„Polskie miasta w legendach” 

Przeczytaj uważnie teksty i odgadnij nazwy miast, o których opowiadają zamieszczone poniżej fragmenty 
legend. Możesz skorzystać z pomocy, układając interaktywne puzzle prezentujące charakterystyczne obiekty 
lub symbole polskich miast.  
Sprawdź poprawność odpowiedzi rozwiązując zadanie LABIRYNT (zadanie nr 6).  
Legenda czy baśń? Potrafisz odróżnić? Spróbuj rozwiązać zadanie nr 7. 

Miłej zabawy  

 
Zadanie 1. 
Gdy rada miejska uchwaliła, by przyozdobić ratusz nowym herbem, zwrócono się z tym zadaniem do Daniela. 
Niebawem mistrz skończył pracę i zorganizowano wielkie święto z okazji odsłonięcia nowo wyrzeźbionego herbu. 
Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekali na moment, w którym ujrzą dzieło.  
Kiedy odsłonięto herb, przez tłum przebiegł szmer zachwytu. Jednak po chwili zabrzmiały zdumione głosy.  
- Mistrz musiał się pomylić! 
- Czyżby nie znał herbu własnego miasta?  
Ludzie zaczęli się przekrzykiwać i powstał jeden wielki hałas i zamieszanie. I rzeczywiście, nowy herb różnił się od 
tego, który widniał na wszystkich chorągwiach i pieczęciach. Tam lwy były zwrócone ku sobie, a ich wzrok 
spotykał się nad trzymaną w łapach tarczą. Ale wtedy z tłumu wystąpił starzec z długą, siwą brodą.  
- Nie ma tu żadnej pomyłki - powiedział donośnym głosem. - Mistrz Daniel dobrze wiedział co robi. Lwy patrzą ku 
Rzeczpospolitej, oczekując od niej opieki i pomocy dla naszego miasta, gdy zajdzie taka potrzeba. 
 
Dla jakiego miasta Mistrz Daniel wyrzeźbił herb? 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=321cb68db954 
 

 
Zadanie 2. 
Pewnego dnia piekarza dopadła choroba. Nie był w stanie pracować, przez co w jego domu zaczynało brakować 
pieniędzy. Gdy więc zaczęła grozić im bieda poprosił swą córkęo pomoc. Była to jego jedyna córka, którą kochał 
ponad życie, a i ona darzyła ojca wielką miłością. Toteż nie odmówiła mu, gdy ten poprosił ją, by ona sama 
zaczęła piec. Wzięła się więc od razu do pracy. Gdy ciasto było gotowe rozpaliła ogień w specjalnym piecu.  
Gdy chciała się zabrać za formowanie ciasta okazało się, że nigdzie nie ma drewnianych form, które jej ojciec sam 
wyrzeźbił. Szukała je wszędzie, ale nie umiała ich znaleźć.  
Wzięła kubek zrobiony z cyny, przykładała go do ciasta i wyciskała z niego okrągłe medaliony. Gdy po upieczeniu 
wyłożyła je na stół przeraziła się. Ciastka zlepiły się tworząc dziwny kształt. Bała się, że nikt nie zechce kupić 
takich ciasteczek. Okazało się jednak, że jej wypieki były smaczniejsze nawet od tych wypiekanych przez starego 
mistrza. Sekretem ich wspaniałego smaku było dodanie do podstawowych składników swego serca i miłości jaką 
córka darzyła chorego ojca. 
 



 
Odgadnij nazwę miasta, w którym mieszkał słynny piekarz i jego córka. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a0546b71044 
 

 
Zadanie 3. 
Prawie całą komnatę wypełniało jezioro o wodzie w kolorze granatu, po którym pływała Złota Kaczka. 
- Witaj, Lutku - powiedziała ludzkim głosem. - Odnalazłeś mnie, więc zasłużyłeś na nagrodę. Uczynię cię bogatym. 
Weź tę sakiewkę, w środku jest sto złotych dukatów. Kup sobie co tylko zechcesz, ale pamiętaj,  
że musisz wydać wszystko w ciągu jednego dnia. I nie wolno ci się z nikim podzielić. Jeżeli nie spełnisz tych 
warunków, na zawsze pozostaniesz biedny. "Nareszcie jestem bogaty!" myślał chłopiec, idąc dziarskim krokiem 
w kierunku rynku. 

Podaj  nazwę miasta, w którym mieszkał Lutek. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17341327df5f 
 

 
 
Zadanie 4 
Dawno temu trzej bracia: Lech, Czech i Rus rozstali się, aby objąć we władanie różne krainy. Minęło wiele czasu, 
jednak bracia byli tak zajęci swoimi krainami, że od chwili rozstania nie udało im się spotkać. Pewnego 
jesiennego, słonecznego dnia Lech wraz ze swą drużyną wybrał się na polowanie. Nagle w oddali usłyszał odgłos 
myśliwskich rogów.  
-"A cóż to za bezprawne polowanie na moich ziemiach?" – pomyślał Lech.  
Na polanę wyjechali dwaj rycerze w lśniących zbrojach. 
- Kim jesteście i dlaczego bez pozwolenia polujecie na mych ziemiach? - wykrzyknął Lech.  
- Przecież to ziemia niczyja. - odparł starszy z przybyszów.  
Wówczas Lech spiął konia i uniósł miecz. I wtedy dostrzegł w ich ruchach coś znajomego. Zatrzymał się i przyjrzał 
się dokładniej ich twarzom.  
- Bracia moi! - zawołał po chwili, odrzucając miecz.  
- Lech? Czy to nasz brat Lech? - zawołali Czech i Rus, bo to oni właśnie byli obcymi rycerzami. Wszyscy trzej rzucili 
się sobie w ramiona. 

 
 



 
Jak Lech nazwał miejsce tego wydarzenia? 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1603fa335e4c 
 

Zadanie 5 
Za panowania księcia Bolesława Wstydliwego (1243-1279) postanowiono do kościoła dobudować dwie wieże. 
Zadania tego podjęli się dwaj bracia. Kiedy młodszy zorientował się, że jego praca postępuje wolniej, z zawiści 
zamordował brata nożem. Wyrzuty sumienia nie dały jednak mordercy spokoju.  
W dzień poświęcenia świątyni wbił nóż w swoje serce, a potem rzucił się ze szczytu kościelnej wieży. 

W jakim mieście rozegrał się ten dramat? 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e5799b408e6 
 

Zadanie 6.  Sprawdź swoje odpowiedzi! 

                                                     https://wordwall.net/play/9201/522/483 
 

Zadanie 7.  
Czy wiesz, jakie cechy odróżniają legendy od baśni?  

https://learningapps.org/watch?v=pf5c88utc21 
 


