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SŁOWNICTWO

MIASTA I LEGENDY

1. Proszę dopasować do definicji.

puszcza  •  jeleń  •  dzik  •  niedźwiedź  •  wilk  •  orzeł  •  smok wawelski  •  bazyliszek  •   
skarbnik  •  syrenka  •  szyb  •  kopalnia węgla  •  studnia  •  zamek  •  pomnik   •   

klasztor  •  ratusz  •  gród  •  warownia    

A. __________________________ “winda” prowadząca z powierzchni w głąb ziemi, do kopalni

B. __________________________  głęboki otwór w ziemi z urządzeniem do pobierania wody

C. __________________________ rodzaj kopalni, w której wydobywa się węgiel kamienny

D. __________________________ duży las najczęściej zachowany w pierwotnej formie

E. __________________________ zwierzę z rodziny świń, cenione przez myśliwych

F. __________________________ brązowe zwierzę z rozgałęzionym porożem; jego “żona” to łania

G. __________________________ drapieżne zwierzę podobne do psa

H. __________________________ duże drapieżne zwierzę pokryte futrem; lubi jeść miód

I. __________________________ mieszka w jaskini u podnóża wzgórza wawelskiego w Krakowie

J. __________________________ posąg ku czci jakiejś osoby lub upamiętniający jakieś wydarzenie

K. __________________________ siedziba miejskich władz, wznoszona zwykle w centrum miasta

L. __________________________ prehistoryczna lub średniowieczna osada obronna otoczona wałem

M. __________________________ miejsce pobytu króla, średniowieczna budowla obronna

N. __________________________ budynek będący miejscem zamieszkania zakonników lub zakonnic

O. __________________________ twierdza otoczona obwarowaniem; miejsce nie do zdobycia

P. __________________________ pół kobieta, pół ryba

Q. __________________________ duży ptak drapieżny

R. __________________________ duch zamieszkujący podziemia (kopalnie), strzegący skarbów ziemi

S. __________________________ rodzi się raz na 100 lat z jaja złożonego przez koguta; jego spojrzenie 

powoduje śmierć lub sprawia, że patrzący zamienia się w kamień

2. Proszę dokończyć wyrażenia:

A. dawno, bardzo dawno ______________________

B. przed naszą  ________________________________ 

C. żyli długo i    _________________________________ 

D. pewnego      _________________________________

3. Jaka to legenda? Z jakim miejscem jest związana? - Proszę dopasować.

A. ____ O Lechu, Czechu i Rusie

B. ____ Warszawska syrenka

C. ____ O smoku wawelskim

D. ____ Lwy z gdańskiego ratusza
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