
Język polski  

1.Przeczytaj legendę ze zrozumieniem.  

Legenda o przerwanym hejnale 

 

Dawno temu przed wiekami ziemie polskie były grabione przez okrutnych, 

bezlitosnych Tatarów. Kraków również znajdował się w poważnym 

niebezpieczeństwie. Zatrważające były wieści o napaści Tatarów na pobliskie 

miasto – Sandomierz. 

Nad rankiem na wieżę mariacką zmierzał trębacz, by jak co dzień wygrać tu 

mariacki hejnał. Wstał tego dnia bardzo wcześnie. Miał jednak złe przeczucia. 

Gdy znalazł się na wieży i spostrzegł, że całe miasto jeszcze spokojnie śpi, 

poczuł ulgę. Sam się uspokoił  i pogrążył we śnie. 

Nagle ze snu zbudziły go straszliwe odgłosy. To, co zobaczył, było wprost 

przerażające. Wykorzystując wczesną porę i bezbronność mieszkańców, Tatarzy 

zaatakowali miasto. Chcąc ustrzec przed nimi mieszkańców i wezwać ich do 

obrony, trębacz pospiesznie chwycił swą trąbkę i natychmiast zagrał na niej 

hejnał mariacki. Mieszkańców dzięki temu udało się obudzić. 

Nikt jednak nie wiedział, co się dzieje i dlaczego trębacz bez przerwy wygrywa 

tę samą melodię. Podejrzewano, że musiało stać się coś niedobrego i 

przeczuwano najgorsze. W końcu ludzie pojęli, że grozi im niebezpieczeństwo i 

chwycili za broń. Rozegrała się straszliwa walka, w której poległo wielu 

mieszkańców Krakowa. Niebo przecinały kamienie i strzały, w górze zaś 

unosiła się melodia mariackiego hejnału, która zagrzewała Krakowian do walki. 

Tatarzy zauważyli jednak, skąd pochodzi wygrywany hejnał i zwrócili swe 

strzały  w stronę trębacza na wieży. Jedna ze strzał ugodziła trębacza w gardło. 

Hejnał został przerwany i nad miastem zapanowała złowroga cisza. 

Choć trębacz zginął od tatarskiej strzały, pamięć o jego bohaterskim czynie 

przetrwała przez wieki – po dziś dzień codziennie na cztery strony świata 

wygrywany jest z mariackiej wieży hejnał – ten sam, który przed wiekami został 

przerwany. 

 

 

 



2.Ponumeruj zgodnie z kolejnością tytuły zdarzeń do  

legendy  o przerwanym hejnale: 

            

               Śmierć trębacza. 

   

          Walka Krakowian z Tatarami. 

                    

Pojawienie się Tatarów pod Krakowem. 

               

Ostrzeżenie mieszkańców  przez strażnika 

               

3.Zamień tytuły zdarzeń (równoważniki zdań ) na zdania. 

Podkreśl w nich czasowniki. 

Np. 

1. Tatarzy pojawiają się pod Krakowem. 

      

   2.   

      

  3. 

      

  4.     

 

 

 

 

 

 

 



Ortografia 

Zapamiętaj! 

H piszemy , gdy h wymienia się na g, ż, z np. : 

wahać się- waga 

druh- drużyna 

błahy- błazen 

 

H piszemy w nazwach własnych obcego pochodzenia np. : 

Holandia, Sahara, Himalaje 

Wyrazy do zapamiętania: 

herbata, huśtawka, filharmonia, hejnał, huk, honor, hamak, 

hełm, hotel, herb, huragan, horyzont, herbata, horda, bohater, 

druh 

4.Ułóż 5 zdań z wybranymi wyrazami z „h” 
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Gramatyka 

 

 

5. Wpisz wyrazy w odpowiednie miejsca tabeli: 

 

humor, hamuje, grahamka, błahy, handluje, hałaśliwie, hucznie, 

hodowlany   

 

 

Rebusy 

 

Rzeczownik Przymiotnik Przysłówek Czasownik 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


