
ZAPRASZAMY  DO  ROZWIĄZANIA  QUIZU  NR 1 

 

Z którego wiersza pochodzi ten cytat i kto jest autorem? 

 

Część I  dla dzieci młodszych 

 
1.  A kapusta rzecze smutnie: 

 "Moi drodzy, po co kłótnie, 

 

 Po co wasze swary głupie, 

 Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

 

 "A to feler" - 

 Westchnął seler. 

 

2.  Uczone są łososie 

 W pomidorowym sosie 

 

 I tresowane szczury 

 Na szczycie szklanej góry, 

 

 Jest słoń z trąbami dwiema 

 i tylko... wysp tych nie ma. 

 

3.  Rak tedy rzecze: "Rodacy, 

 Musimy się wziąć do pracy, 

 Mam pomysł zupełnie nowy - 

 Zacznijmy kuć podkowy!" 

 No, ale cóż, kiedy ryby 

 Kuły tylko na niby, 

 Żaby 

 Na aby-aby, 

 A rak 

 Byle jak. 

 

4.  I pełno ludzi w każdym wagonie, 

 A w jednym krowy, a w drugim konie, 

 A w trzecim siedzą same grubasy, 



 Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, 

 A czwarty wagon pełen bananów, 

 A w piątym stoi sześć fortepianów, 

 W szóstym armata - o! jaka wielka! 

 Pod każdym kołem żelazna belka! 

 

5.   — „Źle bardzo...” — i łapkę wyciągnął do niego. 

 Wziął za puls pan doktor poważnie chorego, 

 I dziwy mu prawi: — „Zanadto się jadło, 

 Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło; 

 Źle bardzo... gorączka! źle bardzo, koteczku! 

 Oj! długo ty, długo poleżysz w łóżeczku,[...] 

 

 

Część II  dla uczniów klas starszych 

 

1.  Już i siedem lat uciekło, 

 Cyrograf nadal nie służy; 

 Ty, czarami dręcząc piekło, 

 Ani myślisz o podróży. 

  

 Ale zemsta, choć leniwa, 

 Nagnała cię w nasze sieci; 

 Ta karczma Rzym się nazywa, 

 Kładę areszt na waszeci. 

 

2.   Dopieroż Mieszek odżył... "Było z tobą krucho! - 

 Woła kum, - szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał! 

 Ale co on tak długo tam nad tobą sapał. 

 Jak gdyby coś miał powiadać na ucho?" 

 "Powiedział mi - rzekł Mieszek - przysłowie niedźwiedzie: 

 Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie 

 

3.  Nikt nie wiedział w całym świecie, 

 Ludzkie oczy nie widziały, 

 Tylko jedno małe dziecię, 

 Małe dziecię z chatki małej. 



 Pan Bóg łaskaw na sierotę, 

 Przyleciała znad strumyka, 

 Pozbierała jabłka złote, 

 Zawołała na złotnika: 

 - Złotniczeńku, zrób mi kubek, 

 Tylko, proszę, zrób mi ładnie. 

 

4.  Zastukaj palcem w ścianę -  

 z dębowego klocka  

 wyskoczy  

 kukułka  

 

 wywoła drzewa  

 jedno i drugie  

 aż stanie  

 las  

 

 zaświstaj cienko -  

 a pobiegnie rzeka  

 mocna nić  

 która zwiąże góry z dolinami 

 

5.  Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, 

 Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. 

 Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, 

 Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy. 

  Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował 

 I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował; 

 Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi 

 I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 

 

 

 

 

 


