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Notatki o Krakowie
Lena interesuje się kulturą i historią Polski. Na wakacjach była w Krakowie.
Przeczytaj jej notatki o tym mieście.
Kraków to piękne miasto na południu Polski, położone nad Wisłą,
dawna stolica kraju.
Miejsca w Krakowie:
• Stare Miasto – na Rynku jest bardzo dużo turystów (i gołębi!), ale
atmosfera tego miejsca jest magiczna. Można tu zobaczyć Sukiennice
– średniowieczną halę targową.
• Wawel – to miejsce ważne dla Polaków i historii Polski, był siedzibą polskich królów. Można tu zwiedzić zamek
i katedrę.
• Kazimierz – dzielnica żydowska, która ma artystyczną atmosferę i świetne restauracje z pysznym jedzeniem.
Ciekawostki o Krakowie:
• W Krakowie jest najstarszy uniwersytet w Polsce założony w 1364 roku – Uniwersytet Jagielloński.
• W Krakowie jest ponad 350 (trzysta pięćdziesiąt) kościołów.
• Hejnał to melodia, którą gra trębacz z Wieży Mariackiej.
• Symbolem miasta jest smok wawelski.
Znane osoby:
• Wisława Szymborska – poetka, laureatka Nagrody Nobla, mieszkała w Krakowie.
• Jan Paweł II – papież Polak studiował i pracował w Krakowie.
• Krzysztof Penderecki – znany na świecie kompozytor i dyrygent, studiował w Krakowie.
• Robert Kubica – sportowiec, pierwszy Polak w Formule 1, urodził się w Krakowie.

Słownictwo:
notatki – to, co notujemy, zapisujemy
o tym mieście – o tej miejscowości („miasto” to mianownik, „mieście” to miejscownik)
piękny – bardzo ładny
na południu – w części południowej, EN in the south
położony – usytuowany, zlokalizowany
dawny – stary
gołąb, gołębie, dużo gołębi (dopełniacz) – gatunek ptaka, EN pigeon, pigeons, lots of pigeons (genitive)
magiczny – tutaj: szczególny, wyjątkowy
średniowieczny – taki, który jest związany z epoką średniowiecza, EN medieval
hala targowa – miejsce, gdzie sprzedaje się i kupuje różne towary, EN market hall
siedziba – miejsce, gdzie coś jest zlokalizowane, EN base, main place, headquarters
zamek – budowla mieszkalno-obronna, EN castle
dzielnica – administracyjna część miasta, EN district
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żydowski – taki, który dotyczy Żydów, EN Jewish
pyszny – bardzo smaczny
ciekawostka – ciekawy fakt, opis, coś ciekawego na jakiś temat
założony – utworzony, otwarty, EN founded
ponad – więcej niż
kościół – budynek sakralny, EN church
hejnał – melodia grana na trąbce z wieży, EN bugle-call
trębacz – ktoś, kto gra na trąbce, EN bugler
wieża – wysoki budynek, często część zamku, pałacu lub kościoła, EN tower
smok – zwierzę z legend, EN dragon
papież – głowa Kościoła katolickiego, EN pope
na świecie – na naszej planecie, na naszym globie

Komentarz
Czy wiesz, kiedy przymiotnik, który określa rzeczownik, występuje przed, a kiedy po rzeczowniku?
> dzielnica żydowska / hala targowa / smok wawelski > przymiotnik określa typ, rodzaj czegoś
– wtedy występuje po rzeczowniku
> świetna restauracja / najstarszy uniwersytet > przymiotnik określa cechę
– wtedy występuje przed rzeczownikiem

Ćwiczenia
1 Proszę dopasować przymiotniki do rzeczowników.
A
1.
2.
3.
4.
5.

pyszne ..........................................
dawna ..........................................
polska ..........................................
piękne ..........................................
znany ..........................................

B
a)
b)
c)
d)
e)

miasto
jedzenie
poetka
stolica
kompozytor
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2 Proszę uzupełnić zdania podanymi słowami w odpowiedniej formie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

W tym ...................................... (miasto) studiował papież Jan Paweł II.
Wawel był ...................................... (siedziba) królów Polski.
Podczas podróży do Polski zwiedziłem ...................................... (zamek) w Malborku.
Szukam mieszkania do kupienia w zielonej ...................................... (dzielnica).
Maria chciałaby podróżować po ...................................... (świat).
Moja lektorka polskiego opowiadała mi wiele ...................................... (ciekawostka) o Polsce.
Warszawa jest ...................................... (stolica) Polski.
Z tej ...................................... (wieża) jest piękny widok na stare miasto i rzekę.
Mój brat nie chodzi do ...................................... (kościół).
Kraków leży na ...................................... (południe) Polski.
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Notatki o Krakowie
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. b, 2. d, 3. c, 4. a, 5. e.
2 1. mieście (miejscownik), 2. siedzibą (narzędnik), 3. zamek (biernik), 4. dzielnicy (miejscownik), 5. świecie (miejscownik),
6. ciekawostek (dopełniacz liczby mnogiej), 7. stolicą (narzędnik), 8. wieży (dopełniacz), 9. kościoła (dopełniacz),
10. południu (miejscownik).
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