
Dziś przedostatni dzień naszego kalendarza! 

Czas nagiąć trochę regulamin – mamy dla Was, aż trzy zadania! 

Wszystkie językowe  Powodzenia! 

Odpowiedź odeślij do odpowiedniego nauczyciela: 

 

język polski – annablaszczykiewicz@zswolbrom.pl 

język angielski – paulinastrozik@zswolbrom.pl  

język rosyjski – dominikwrobel@zswolbrom.pl 

  

Język polski – zadanie 1 

Przeczytaj poniższy opis wieczerzy wigilijnej, a następnie wykonaj polecenia: 

a) Podaj  tytuł utworu i nazwisko autora 

b) W puste miejsca wpisz imiona bohaterów  

c) Uzupełnij fragment będący opisem potraw wigilijnych  

d) Nazwij podkreślone słowa     

                                                       

 

 

Czas wieczerzać, kiedy słowo ciałem się stało!- rzekł ………(…) 

Siadł…. ……najpierwszy, siadła ……….. z synami, bo się dołożyła, aby razem wieczerzać, 

siadł ………., w pośrodku, siadł ……….., siadł …….kole …….., tylko ……… przysiadała 

na krótko, bo trzeba było o jadle i przykładaniu pamiętać. Uroczysta cichość zaległa izbę. 

………….się przeżegnał i podzielił opłatek pomiędzy wszystkich, pojedli go ze czcią, kieby 

ten chleb Pański. 

- Chrystus się w onej godzinie narodził, to niech każde stworzenie krzepi się tym chlebem 

świętym! - powiedział …………. 

A chociaż głodni byli, boć to dzień cały o suchym chlebie, a pojadali wolno i godnie. Najpierw 

był buraczany …………., gotowany na grzybach z ziemniakami całymi, a potem przyszły 

……… w mące obtaczane i smażone w oleju konopnym, później zaś ……………    z makiem, 

a potem szła ………….., olejem również omaszczona, a na ostatek podała ………. przysmak 

prawdziwy, bo ………… z gryczanej mąki z miodem zatarte i w makowym oleju uprużone, a 

przegryzali to wszystko prostym chlebem, bo placka ni strucli, że z mlekiem i masłem były, nie 

godziło się jeść dnia tego. Jedli długo i mało kiedy jeśli tam które rzekło jakie słowo, więc ino 

skrzybot łyżek o wręby się rozlegał i mlaskanie - tylko ………. raz po raz rwał się pomagać 

……… a wyręczać, aż go stara skarciła. 

- Siedźcie, nic się jej nie stanie, daleko jeszcze do czasu, a pierwsze święta na swojem, to 

niechaj się wkłada !...(…)Nie skończyli jeszcze, gdy ktosik zapukał do okna. 

- Nie puszczać i nie obzierać się, to złe, wciśnie się i na cały rok ostanie! - wykrzyknęła 

…………...Opuścili łyżki i słuchali strwożeni, pukanie znowu się ponowiło. 

- ……… dusza! - szepnęła ……….. 
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- Nie pleć, ktosik potrzebujący; w ten dzień nikto nie powinien być głodny ni ostawać bez 

dachu - odezwał się ……..podnosząc się drzwi otwierać. 

……… to była, stanęła pokornie u proga i przez łzy, co się jej jak groch sypały, prosiła cicho: 

- Dajcie kąt jaki i choćby to, co psu wyrzucicie! Zmiłujcie się nad sierotą... (…) 

 

Język angielski – zadanie 2 

Can You find seven hidden objects here??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



język rosyjski – zadanie 3 

Один из оленей Санта-Клаусa уложил  пять головоломок. Решением для 

каждой из них будет слово, которое  запишите и переведите  

на польский язык. 

 

  


