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Ważniejsze daty w listopadzie i grudniu: 

1 listopada -  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

2 listopada - ZADUSZKI 

24 listopada - KATARZYNKI 

29 listopada - ANDRZEJKI 

6 grudnia - MIKOŁAJKI 

24 grudnia - WIGLIA BOŻEGO NARODZENIA 

25, 26 grudnia - ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

31 grudnia - SYLWESTER 

Witajcie czytelnicy! 

“Szczęki chrząszcza” to e-magazyn dla tych, którzy uczą się języka polskiego.  
Znajdziecie w nim informacje o tradycji, kulturze, historii, literaturze oraz języku polskim  

na wszystkich poziomach zaawansowania - od A1 do C2*. 
Magazyn pisany jest wyłącznie w języku polskim i ma za zadanie nie tylko pomóc Wam  

w nauce samego języka, ale również zainteresować wiedzą o naszym kraju.  
Mamy nadzieję, że ten pilotażowy numer okaże się strzałem w dziesiątkę,  

a Wy z niecierpliwością będziecie czekać na jego kolejne wydania. 

Życzymy owocnej nauki! 

Redakcja 
*SKALA CEFR 
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A1

Kalendarzowa zima  w tym roku rozpoczyna się 21 (dwudziestego pierwszego) grudnia. 
Będzie to najkrótszy dzień w roku i potrwa 7 (siedem) godzin i 42 (czterdzieści dwie) minuty.



Realizm był stylem artystycznym w malarstwie europejskim drugiej połowy XIX (dziewiętnastego) 
wieku. Obrazy realistyczne przedstawiały głównie sceny z życia prostych ludzi - ich codziennych 
czynności, trosk, pracy i problemów.  

Czym był realizm?  
Co przedstawiały obrazy realistyczne? 
Kim był Józef Chełmoński? 
Kiedy i gdzie urodził się Józef Chełmoński? 
Gdzie studiował Józef Chełmoński? 
Kiedy zmarł?

A2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Realizm_%28malarstwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Realizm_%28malarstwo%29
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Jeremi Przybora 
  
JESIENNE LIŚCIE  
(oryg. “Les Feuilles Mortes”) 
  
Wiesz, byłam tam i widziałam ten dom 
Naszą uliczkę i drzewa we mgle 
Kształty wydarte marzeniom i snom 
Z marzeń odarte, zastygłe w złym śnie 

Liście jesienne jesienny gnał wiatr 
Liściem mi przylgnął do ust 
Tym pocałunkiem jesieni z mych warg 
Wziął moją gorycz i uniósł 

Wspomnienia i liście unosił 
W noc, w zapomnienie i chłód 
Mój Boże... Znów słyszeć jak prosisz: 
"Zaśpiewaj, zaśpiewaj mi znów..." 

To tak jak my 
To tak jak oni 
Z tych samych słów 
Z tych samych łez 

Ktoś śmiał się z kimś 
I płakał po nim 
I o tym ta piosenka jest 
Bezszelestny los gdy znudzony 
Znienacka tnie jak zimna stal 
Ślady stóp kochanków rozłączonych 
Co dzień ściera z plaż praca fal.

JEREMI PRZYBORA 
(1915 - 2004) - polski poeta, pisarz, 
satyryk, aktor, współtwórca 
telewizyjnego „Kabaretu Starszych 

Autorami oryginalnej piosenki “Les Feuilles Mortes” 
byli Joseph Kosma oraz Jacques Prévert. 
Jeremi Przybora napisał do niej polskie słowa.
Pod tym adresem możesz posłuchać jednej 
z interpretacji tej piosenki w wykonaniu polskiej 
aktorki, Krystyny Jandy:

http://www.youtube.com/watch?v=BK9DJMV0-8Y

Zespół “Pod Budą” 

BARDZO SMUTNA PIOSENKA RETRO 

Lato było jakieś szare i słowikom brakło 
tchu 
Smutnych wierszy parę ktoś napisał 
znów 
Smutnych wierszy nigdy dosyć 
I zranionych ciężko serc 

Nieprzespanych nocy które trawi lęk 

Kap kap płyną łzy w łez kałużach ja i Ty 
Wypłakane oczy i przekwitłe bzy 
Płacze z nami deszcz i fontanna szlocha też 
Trochę zadziwiona skąd ma tyle łez 

Nad dachami muza leci 
Muza czyli weny znak 
Czemuż wam poeci miodu w sercach brak 
Muza ma sukienkę krótką 
Muza skrzydła ma u rąk 
Lecz wam ciągle smutno a mnie boli ząb 

Kap kap płyną łzy... 

http://www.youtube.com/watch?v=BK9DJMV0-8Y
http://www.youtube.com/watch?v=BK9DJMV0-8Y


W Polsce, pierwszy dzień listopada jest dniem szczególnym. Jeśli przypada w dzień roboczy 
(między poniedziałkiem a sobotą), jest dniem wolnym od pracy.  
  
Tradycja ta pochodzi od pogańskich obrzędów, w których próbowano kontaktować się z umarłymi przodkami. 
Umarli, jak wierzono, zapewniali urodzaj i płodność. Aby zmarłe dusze były dla nas dobre, należalo je 
odpowiednio traktować - dawać odpowiedni poczęstunek składający się na przykład  z miodu, kaszy, jajek  
i wódki. Należało również, zapewnić im możliwość ogrzania się. Dlatego rozpalano na polach ogniska, które 
jednocześnie były drogowskazami dla błąkających się dusz i nie pozwalały im zabłądzić. Zapewniały możliwość 
spędzenia tej nocy z bliskimi. Dlatego palimy dziś znicze na grobach bliskich oraz ozdabiamy je kwiatami - to 
pozostałość dawnej tradycji. 

W tradycji słowiańskiej czczono zmarłych kilka razy w roku. Najważniejsze 
obrzędy odbywały się wiosną, w okolicach drugiego maja (dokładna data była 
uzależniona od fazy księżyca) oraz jesienią w noc z 31 (trzydziestego pierwszego) 
października  
na 1 (pierwszego) listopada. W Krakowie (w południowej części Polski) istnieje 
zwyczaj sprzedawania przed wejściami na cmentarz słodyczy pod nazwą 
"miodek turecki". Są to cukierki zrobione z cukru karmelizowanego, kakao, 
orzechów włoskich oraz miodu. Ten sam rodzaj słodyczy sprzedawany jest 
również  
w Warszawie (w Polsce centralnej) lecz tam nazywa się "pańska skórka".  
Jest to być może pozostałość dawnej tradycji obdarowywania ludzi wędrownych 
 i żebraków, pożywieniem oraz datkami pieniężnymi. 

WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

1.11

SŁÓWKA:
(m- masculine, f- feminine, n - neuter)

dzień roboczy, m
dzień wolny od pracy, m

tradycja, f
urodzaj, m
płodność, f
obrzęd, m
dusza, f
miód, m
kasza, f
jajko, n
wódka, f

ognisko, n
drogowskaz, m

noc, f
znicz, m
grób, m
kwiat, m
wiosna, f

faza księżyca, f
jesień, f

cukierek, m
wejście, n

cmentarz, m
kakao, n

orzech włoski, m
żebrak, m

datek pieniężny, m

Znicze na grobach 

Cmenatrz w dniu Wszystkich Świętych

Miodek turecki

A2



MOJE ZADUSZKI

Wyprowadzam królów szeregi
mają szaty zorzanozłote
ja nad falą ładogi oniegi
złote szaty fałduję młotem

przeznaczenie to moje umarli
wam krokami pożarów grać
aiunie wzywać na grobów darni
słów muzyką ku wam je gnać

a w tym kraju inaczej świta
łuski wodne u kryp się łamią
gwiazdę bladą przez kraty widać
głosy fabryk ramią i kłamią

o piwiarnio w której się budzę
obnażane konary lip
ci pijani ubodzy ludzie
dorożkarska szkapa u szyb

wolno kładę na kartach rękę
trudno śpiewać śpiewaniem pisać
zziębli z torów zbierają węgiel
węgiel brudzi listopad liszaj

lepię tęcze na rudej darni
królów gonię na złoty bieg
to co stworzę wesprzyjcie zmarli
może przetrwa i nas i brzeg

Józef Czechowicz

ZADUSZKI
2.11 B1

Dzień ten w kościele katolickim jest dniem modlitw za dusze zmarłych. Niektórzy odwiedzają groby 
bliskich również w ten dzień, chociaż zdecydowana większość robi to pierwszego listopada. 

Dawniej dzień ten był pełny zakazów. Nie wolno było: ubijać masła, prząść, tkać, wylewać pomyj za okno 
oraz spluwać. Te czynności mogły narazić na skaleczenie (czynności tkackie), rozgniecenie (ubijanie 
masła)  albo znieważenie ( plucie lub wylewanie pomyj) odwiedząjace dom dusze. Współcześnie 
w  Zaduszki organizowane są koncerty, wystawy i spektakle poświęcone zmarłym artystom  
np. Zaduszki Jazzowe lub Zaduszki Bluesowe. 

SŁÓWKA:
(m- masculine, f- feminine, n - neuter)

modlitwa, f
większość, f

zakaz, m
ubijanie (ubijać, n

rozgniecenie (rozgniecać), n
tkanie (tkać), n

przędzenie (prząść), n
spluwanie (spluwać), n

wylewanie pomyj, n 
(wylewać pomyje)

koncert, m
spektakl, m
wystawa, f

JÓZEF CZECHOWICZ  
(1903 - 1939) 
 - polski poeta awangardowy 
tworzący w epoce  
dwudziestolecia 
międzywojennego. 



KATARZYNKI
24.11 B2

Przypadają w noc z 24 na 25 listopada, w wigilię św. Katarzyny. Święta Katarzyna jest patronką 
kawalerów i opiekunką małżeństw. 

Jak głosi legenda, św. Katarzyna, córka króla Aleksandrii odrzuciła propozycje małżeństw od różnych 
adoratorów, gdyż uważała, że żaden z nich nie jest godny jej ręki. Upokorzony odmową cesarz 
Maksencjusz, postanowił Katarzynę uwięzić i skazał na śmierć przez ścięcie głowy. 

"W noc św. Katarzyny, pod poduszką są dziewczyny". Porzekadło to obrazuje zwyczaj umieszczania 
pod poduszkę karteczek z żenskimi imionami . Imię wyciągnięte zaraz po przebudzeniu miało 
przepowiedzieć imię przyszłej żony.  

W kulturze ludowej małżeństwa były przeważnie aranżowane. Młodzi 
nie mogli samodzielnie decydować o wyborze swoich partnerów. 
Mężczyźni mieli jednak większy wpływ na swoją przyszłość niż 
kobiety. Katarzynki i męskie wróżby matrymonialne 
prawie całkowicie zanikły już pod 
koniec XIX wieku. 

SŁÓWKA:
(m- masculine, f- feminine, n - neuter)

wigilia, f
patronka, f
zakaz, m

porzekadło, n
kawaler, m

opiekunka, f
małżenstwo, n
propozycja, f
ścięcie, n

poduszka, f
ręka, f

kartka, f
imię, n

umieszczanie, n
(umieszczać)

żona, f
kultura, f
wybór, m
partner, m
wpływ, m

przyszłość, f
wróżba, f

“Katarzynki”
 to również nazw

a bardzo
 

popularny
ch piernik

ów, które
 sprzeda

wane 

są w Polsce

katarzynkowe porzekadła: 

Święta Katarzyna adwent zawiązuje, sama hula, pije a nam zakazuje” 
"Kto się zaleca w adwenta będzie miał żonę na święta” 

"Święta Katarzyna śmiechem, święty Andrzej grzechem” 
“Gdyby nie Kaśka, nie byłoby Jaśka” 
“Każda Kasia trafi na swojego Jasia”



ANDRZEJKI
29.11

C1 
C2

To wieczór wróżb panieńskich w nocy z 29 na 30 listopada. Andrzejki są okazją do 
zorganizowania zabaw przed rozpoczynającym się adwentem, który jest czasem postu  
i pokuty. Imię Andrzej ma grecki rodowód, pochodzi od słowa "Andros", które znaczy "mąż, 
mężczyzna”. W dzień ten dziewczyny praktykowały wiele wróżb mających wskazać im 
przyszłość dotyczącą przyszłego męża, a do najbardziej popularnych należało lanie gorącego 
wosku na zimną wodę przez dziurkę od klucza, wróżenie z zastygłej masy lub  rzucanego 
przez nią cienia na ścianie. Panny ustawiały się w okrąg, a do środka wpuszczaly gąsiora  
z zawiązanymi oczami. Tę dziewczynę, którą gąsior pierwszą dziobnął albo do której 
pierwszej podszedł - ta miała zostać mężatką. Dziewczyny nasłuchiwały też z której strony 
zaszczeka pies - stamtąd dziewczyna mogła spodziewać się kandydata na męża. 

Aby wróżyć z wosku potrzebne nam będą: 

    duże naczynie z zimną wodą (miska albo wanna), 
    wosk (np. w postaci roztopionych w garnku świec), 

    klucz (najlepiej stary i duży). 

    Rozgrzany wosk lejemy ostrożnie przez dziurkę od klucza 
na wodę i czekamy, aż wystygnie. 

    Po zastygnięciu wyjmujemy powstałą formę delikatnie, by jej nie pokruszyć.  
    Zapalamy lampę i podnosimy woskowy kształt tak, by znalazł się między nią a ścianą 
(zamiast lampy można użyć np. latarki). W ten sposób powstanie cień, nad którym można się 
wspólnie zastanowić. 

Sam kształt wosku również może być znaczący. Najlepiej obejrzeć go ze wszystkich stron, by 
znaleźć najbardziej wyrazisty kształt.

andrzejkowe  porzekadła: 

 Noc św. Andrzeja przyniesie nam narzeczonego 
Na ś. .Andrzeja trza kożucha dobrodzieja 

św. Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.



Kolejnych pięć dni minęło. Sobotni poranek. Obiecuję sobie przez cały 
tydzień, że właśnie w sobotę będę spała przez co najmniej pół dnia i 
pozwolę sobie na to, by zmęczyć się słodkim lenistwem. No cóż... J e s t 
siódma rano. Moje plany jak zwykle legly w gruzach. Ostatnie czasy mogłabym porównać ze słodkim 
kalendarzem adwentowym. Otwierasz małe okienka, znajdujesz czekoladkę...i  tak trwasz w cierpliwości 
i nadziei. Wiesz przecież na pewno, że każdy mijający dzień zbliża cię do upragnionych Świąt Bożego 
Narodzenia. No tak. Tylko, że po pierwsze – dlaczego ktoś zdecydował się przyprawić moje czekoladki 
solą? Po drugie – na co ja czekam?
W sierpniu czekałam na upragniony urlop od 
życia codziennego. Na słoneczną przygodę, 
na zapach jodu, na zachód słońca nad 
morzem i dźwięk grających koników 
polnych. We wrześniu nadszedł czas 
na spadające kasztany, 
na dywany usłane z czerwono-złotych liści, 
na spacery z widokiem na wrzosowe 
pola.Na mgliste i chłodne poranki...Wtedy 
myślalam sobie: aby tylko przetrwać do 
listopada...Wtedy pojawi się już świąteczny 
nastrój i myśli powędrują w kierunku 
choinek, bombek i prezentów. Bzdura. 
I nonsens.  I wszystko razem.
Nadszedł listopad. Ten najgorszy w roku 
miesiąc na „l”. Ten sam, który usprawiedliwia 
zły nastrój. Ten, 
w którym nie trzeba być młodym, zdrowym i pełnym życia jak latem. Ten, w którym bezkarnie można sobie 
popłakać. Wokół jest szaro, cicho, niepewnie. Zbyt chłodno i dżdżyście. Sprawy ważne pozostają bez 
znaczenia. Wszystko jest przesadnie irytujące. Muzyka o ton za głośno. Słowa nie takie, gest niepotrzebny. 
Pranie nie schnie w łazience, nie słychać świerszczy. Nic nie ma znaczenia, a czas i tak płynie dalej. Pies 
szczeka jak dawniej, sąsiad przed domem grabi suche liście, sąsiadka myje okna, w sumie to ona 
przynajmniej robi coś pożytecznego. Wypadałoby umyć okna. Albo dziś, albo jutro, jest przecież listopad. 
Czas przestać umierać z miłości i skupić się na sprawach istotnych - przecież  i tak nic się nie zmieni, 
przecież i tak będzie jak jest teraz.
A w dzieciństwie jesień była taka szczęśliwa. Radość z początków roku szkolnego, figurki z kasztanów 
i zapałek...Pamiętam nawet zapach konfitury jabłkowej, którą przyrządzała mama! Nawet pierwszy 
listopada był paradoksalnie dniem radosnym. Rodzina w komplecie, zaduma nad sensem istnienia i 
wspólne wspominanie ukochanych osób. Tak...Wiele bym dała, by powrócić do czasów bycia małą 
dziewczynką. Nawet ten okrutnie bezduszny listopad mógłby trwać wtedy wiecznie. Teraz jesień rzadko 
pachnie czymkolwiek. Nie ma czasu na szukanie w niej ulubionych zapachów, codzienny poranny bieg, 
przekładanie obowiązków z miejsca na miejsce, nadmiar prostych problemów nie do rozwiązania pozbawia 
szans na zachwycanie się tym, co w gruncie rzeczy kojarzy mi się ze szczęściem w najczystszej postaci. 
Najgorsze chwile to takie, gdy jesienią idę ulicą i zauważam szare morze ludzkich problemów. Wtedy chłód 
odczuwa się jeszcze intensywniej...
Tęsknię. Tęsknię za beztroską. Za czułością…
Tęsknię za Tobą.
Daria

JESIENNY 
FELIETON



ĆWICZENIE 
DYKCYJNE

Leopold Staff

Jesienny deszcz

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny                                      
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,                                                  
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze
Na próżno czekały na słońca oblicze...
W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą,
W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą...
Odziane w łachmany szat czarnej żałoby
Szukają ustronia na ciche swe groby,
A smutek cień kładzie na licu ich miodem...
Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem
W dal idą na smutek i życie tułacze,
A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny…
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny...
Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i jestem samotny...
Ktoś umarł... Kto? Próżno w pamięci swej grzebię...
Ktoś drogi... wszak byłem na jakimś pogrzebie...
Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno...
Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną...
Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą...
Spaliły się dzieci... Jak ludzie w krąg płaczą...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny…
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie
I zmienił go w straszną, okropną pustelnię...
Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem
I kwiaty kwitnące przysypał popiołem,
Trawniki zarzucił bryłami kamienia
I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia...
Aż, strwożon swym dziełem, brzemieniem ołowiu
Położył się na tym kamiennym pustkowiu,
By w piersi łkające przytłumić rozpacze,
I smutków potwornych płomienne łzy płacze…

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... Posłuchaj interpretacji tego wiersza: 

https://www.youtube.com/watch?
v=xA62QhrTxZ8

DŻDŻU
Zwróć uwagę na wiersz Staffa. Występuje 

w nim słowo dżdżu.  Dżdżu to dawna forma 
dopełniacza liczby pojedynczej (genitive) 
rzeczownika deszcz, który do XV w. miał 

w mianowniku postać deżdż.  

DŻDŻA

Obecnie słowo dżdża to określenie drobnego 
deszczu. Stosuje się go głównie 

w meteorologii.

LEOPOLD STAFF 

(1898 - 1957) 
 - polski poeta, tłumacz  
i eseista.  
Jeden z najwybitniejszych 
twórców literatury XX wieku.

https://www.youtube.com/watch?v=xA62QhrTxZ8
https://www.youtube.com/watch?v=xA62QhrTxZ8


BIERNIK 

Idziemy na kawę? 

Masz ochotę na frytki? 

Chodźmy na piwo!

DOPEŁNIACZ rodzaj  męski rodzaj żenski rodzaj nijaki

żywotne nieżywotne

- a - a
- u

-y
- i

-a

- ego -ego -ej -ego

Nie mam
starszego brata.

Nie jem 
ciemnego 
chleba.

Nie lubię 
czarnej kawy.

Nie znoszę 
gorącego 
mleka. DOPEŁNIACZ 

Przepraszam, ale muszę już iść 
do domu. 

Wieczorem idę do Agnieszki. 

Skoczysz do cukierni 
po cztery kremówki?

BIERNIK rodzaj  męski rodzaj 
żenski

rodzaj 
nijaki

żywotne nieżywotne

- a - X -ą - o
- e
- ę
- um

- ego - y   (k, g -
> - i)

-ę - e

Mam małego kota. Mam 
wolny 
czas.

Lubię 
czarną 
kawę.

Masz
ładne
pióro.

Pr
zy

m
io

tn
ik

Pr
zy

m
io

tn
ik



Mieszko I był pierwszym władcą 
Polski. Nie był królem, ale księciem. 
Pochodził z dynastii Piastów. Poprzez 
ślub z Dobrawą i przyjęcie chrztu  
w roku 966 Mieszko sprawił, że 
Polska stała się częścią zachodniej 
kultury chrześcijańskiej. Źródła 
historyczne ukazują, że Mieszko był 
sprawnym, silnym i bardzo 
utalentowanym 
politykiem.

WAŻNE DATY:

965 r. ślub Mieszka z czeską księżniczką Dobrawą

966 r. przyjęcie chrztu

972 r. bitwa pod Cedynią (pierwsza bitwa w historii 

Polski znana z dokładnej daty i miejsca starcia)

991/992 Dagome Iudex - dokument 

oddający Polskę pod 

opiekę papieża

DAGOME IUDEX
więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/Dagome_iudex

MIESZKO PIERWSZY -
portret Jana Matejki

https://en.wikipedia.org/wiki/Dagome_iudex
https://en.wikipedia.org/wiki/Dagome_iudex


Zagadka 

Zgadnij - co to jest? 

Przysz³ła kolorowa, ¿żó³łta i br¹ązowa. 
Dni ma krótkie, noce d³ługie.  
A kiedy wiatr powiewa, k³ładzie liœście wko³ło drzewa. 

Rozwi¹ą¿ż krzy¿żówkêę!

    1. Zbierasz je jesienią w lesie 
    2. Świeci na niebie w ciągu dnia 
    3. Miejsce w szkole gdzie jest 
dużo książek 
    4. Roznosi listy 
    5. Uczy w szkole 
    6. Sklep z lekami 
    7. Jedynka i dwa zera 
    8. Po niej piszesz kredą 
    9. Nasza Ojczyzna 
    10. Do gry w nogę lub siatkówkę 
    11. Cebula , pomidor , ogórek 
    12. Figura - ma trzy boki 
    13. Miesiąc w którym jest 
początek jesieni 
    14. Miesiąc ze Świętem 
Niepodległości 



Slang

Mówimy tak, gdy wiemy, że ktoś zmyśla (mówi nieprawdę). Określenie to zostało wzięte z reklamy 
telewizyjnej. 

PRZYKŁAD: 

- Wygrałem w totka! 
- Tak, tak, jasne…A świstak siedzi i zawija je w te sreberka…  

(= nie wierzę w to, co mówisz)

A świstak siedzi i zawija je w te 
sreberka…

(mega) jarać się 
podjarać się

jarać się - być czymś podekscytowanym, 
podnieconym 

PRZYKŁAD: 

- Zdałem prawo jazdy za pierwszym razem!  
- No widzę, że jesteś mega podjarany! 

Gratuluję! 

( = widzę, że jesteś bardzo podekscytowany)

czyli potoczna 
polszczyzna



W numerze wykorzystaliśmy materiały pochodzące 
z następujących źródeł: 

Darek Narwojsz (zdjęcie) 
Wikipedia 
SP 323 w Warszawie (krzyżówka) 
YouTube (widea) 
Wirtualne Muzeum Józefa Chełmońskiego 
Opiekunki - forum.pl  
Rebelya.pl 
www.spontanicznepodroze.pl 
Szkoła Języka Polskiego GLOSSA, Kraków 
www.miejski.pl  

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt na adres: 
info@advans.org 

POMYSŁ PROJEKTU: 

http://www.spontanicznepodroze.pl
http://www.miejski.pl
http://www.spontanicznepodroze.pl
http://www.miejski.pl

