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Cudowna podróż z Selmą Lagerlöf (cz. 2). 
Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy IV

Karta pracy nr 1
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–3. (on-line)
Przyjrzawszy się tańczącym pod drzewami syrenom, rybak wrócił na 

brzeg, wziął jedną z leżących tam skór fok i ukrył ją pod kamieniem. 
Potem wrócił do swego czółna, położył się obok i udawał, że śpi. 

Po krótkiej chwili ujrzał, że syreny wracają na wybrzeże, aby zarzucić 
na siebie swe skóry. Zrazu panował wśród nich tylko śmiech i żarty, 
wkrótce jednak radość zamieniła się w głośny lament i skargi, gdyż 
jedna z nich nie mogła znaleźć swej odzieży. Wszystkie biegały po 
brzegu, pomagając jej szukać, ale skóra znikła bez śladu. Kiedy tak 
szukały pilnie, ujrzały, że niebo od wschodu rozjaśnia się i zaczyna 
już dnieć. Wobec tego nie mogły dłużej pozostać i odpłynęły wszyst-
kie z wyjątkiem tej jednej, która nie miała skóry foki. Ta, płacząc 
gorzko, pozostała na brzegu (Lagerlöf, 1992, s. 86).  

Urszula Wykurz
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Karta pracy nr 2
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–3. (on-line)
– Śpij sobie, Paluszku! – zawołał. – Mnie trzeźwi blask słoneczny, 

chcę więc lecieć dalej.
I mimo że chłopiec wisiał bardzo niewygodnie w szponach orła, zasnął 

natychmiast i wtedy nawiedził go sen.
Śnił, że znajduje się na szerokiej drodze w południowej Szwecji i że 

biegnie po niej tak szybko, jak go tylko małe nogi unieść mogą. 
Nie był jednak sam, mnóstwo wędrowców ciągnęło w tę samą 
stronę.

Tuż obok niego maszerowały łodygi żyta z ciężkimi kłosami na wierz-

chu, szairowe bławatki i inne barwne kwiatki polne. Jabłonie 
uginały się pod ciężarem swych owoców, za nimi dążyły fasola 
i groch z pełnymi strąkami, dalej bujne kępy mleczów i całe za-

rośla krzewów jagodowych. Wielkie drzewa liściaste: buki, dęby 
i lipy, kroczyły spokojnie środkiem drogi. Korony ich szumiały  
z dumą, a one nie ustępowały z drogi nikomu (Lagerlöf, 1992, 
s. 167–168). 
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Karta pracy nr 3
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–3. (on-line)
W głębi przepaści siedział stary potwór, ciało miał z lodu, włosy  

z sopli lodowych i płaszcz ze śniegu. Przed potworem leżały trzy 
czarne wilki, które podniosły się na widok słońca i otwarły sze-

roko swe paszcze. A wówczas z jednej paszczy wilczej buchnę-

ło lodowate zimno, z drugiej – siekący wiatr północny, z trzeciej 
– czarne ciemności. 

 „To jest zapewne ów olbrzym zmieniający wszystko w kamień” – po-

myślał chłopiec. Zdawał sobie jasno sprawę z tego, że uczyniłby 
najlepiej, gdyby wziął nogi za pas i uciekł, był jednak zbyt cieka-

wy, jak się odbędzie spotkanie między słońcem a potworem, został 
więc i czekał (Lagerlöf, 1992, s. 171). 
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Karta pracy nr 4
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–3. (on-line)
Paluszek ucałował starą matkę Akkę w oba policzki, a potem zaczął 

opowiadać, jak go schwytano i przyniesiono do Skansen.
– A teraz mogę wam jeszcze opowiedzieć, że lis Mykita z odgryzio-

nym uchem siedział uwięziony w klatce z lisami w Skansen – cią-

gnął chłopiec dalej, skończywszy opowiadanie o swoich przy-

godach. – A chociaż postępował bardzo brzydko względem nas, 
było mi go jednak serdecznie żal. Znajdowało się tam jeszcze 
wiele innych lisów w owej wielkiej klatce na lisy i te zdawa-

ły się tam czuć bardzo dobrze, lecz Mykita siedział zawsze bar-

dzo smutny i tęsknił za wolnością. Powoli pozyskałem sobie  
w Skansen bardzo wielu dobrych przyjaciół i pewnego dnia do-

wiedziałem się od psa lapońskiego, że do Skansen przybył czło-

wiek, który chce kupić lisy. Pochodzi z wyspy leżącej daleko na 
morzu. Na tej wyspie wytrzebiono wszystkie lisy, wskutek czego 
nie można się teraz opędzić od szczurów i dlatego chcą sprowa-

dzić je tam na nowo.
Skoro się tylko dowiedziałem o tym, podszedłem do klatki lisiej  

i powiedziałem: „Mykito, jutro przyjdą tutaj ludzie, którzy chcą 
kupić kilka lisów. Nie chowaj się więc, lecz zostań na widoku  
i staraj się, aby cię zabrano, wtedy odzyskasz wolność”. Posłuchał 
mojej rady i teraz biega zapewne wolny po owej wyspie. Co powie-

cie na to, matko Akko? Czy to był czyn według waszej myśli?
– Gdybym ja sama była na twoim miejscu, nie mogłabym lepiej postą-

pić – rzekła Akka (Lagerlöf, 1992, s. 174–175). 
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Karta pracy nr 5
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–8. (on-line)
W tych ciężkich czasach pewnego dnia lis Mykita skradał się przez 

gaj brzozowy położony na północ od Mälarnu. Jak zwykle my-

śli jego były zajęte dzikimi gęśmi i Paluszkiem. Dumał i du-

mał nad tym, jak by tu traić do nich, gdyż stracił ich ślad cał-
kowicie. 

Kiedy tak szedł zniechęcony, spostrzegł nagle na brzozowej gałęzi  
gołębia Agara. 

– Jak to dobrze, że cię spotykam, Agar! – zawołał Mykita. – Będziesz 
mi może mógł powiedzieć, gdzie się znajduje Akka z Kebnekajse 
ze swoim stadem?

– Może i mógłbym powiedzieć – odrzekł Agar – ale ani myślę udzielać 
tobie takich wiadomości. 

– Nic mi zresztą po tym – oświadczył Mykita – chodzi mi tylko o to, 
abyś jej oznajmił polecenie, jakie mi dla niej dano. Wiesz prze-

cież, jakie straszne rzeczy dzieją się w tych dniach na jeziorze. 
Powódź jest ogromna i wielkie stado łabędzi zamieszkujące za-

tokę Hjälsta jest w ogromnej obawie o swoje gniazda i jaja. Król 
łabędzi Światłowid słyszał o malcu, który wędruje z dzikimi gęśmi  
i umie każdemu poradzić, posłał więc mnie do Akki, aby prosić ją 
o przybycie z Paluszkiem do zatoki Hjälsta.

– Oznajmię im twoje polecenie – odrzekł Agar. – Ale nie wyobrażam 
sobie, jak taki malec będzie mógł pomóc łabędziom. 

– I ja sobie tego nie wyobrażam, ale on podobno umie robić różne rzeczy.
– Dziwię się także bardzo, że Światłowid posyła lisa z poleceniem do 

dzikich gęsi – rzekł Agar.
– Masz słuszność, gdyż zazwyczaj jesteśmy wrogami – odrzekł lis ła-

godnym głosem. – Ale w biedzie trzeba sobie wzajemnie pomagać 
(Lagerlöf, 1992, s. 25–26). 
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Karta pracy nr 6
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–8. (on-line)
W końcu kruk siadł na jednym z dachów.
– Widzisz teraz, iż mówiłem prawdę, kiedy cię zapewniałem, że w mie-

ście tym panuje nauka – powiedział. 
I chłopiec musiał przyznać, że tak jest istotnie. 
– Gdybym tylko nie był krukiem – ciągnął dalej Bataki – tyl-

ko człowiekiem jak ty, tutaj bym zamieszkał. Siedziałbym 
po całych dniach w pokoju zapełnionym książkami i czytał-
bym wszystko, co w nich jest napisane. Czy nie miałbyś tak-

że ochoty na to?
– Nie, ja wolałbym raczej wędrować z dzikimi gęśmi – odrzekł chło-

piec. 
– Jak to, nie chciałbyś być człowiekiem, który umie leczyć choroby?  

– pytał dalej kruk.
– Owszem, to bym chciał umieć…
– Nie chciałbyś być człowiekiem, który wie wszystko, co się niegdyś 

działo na świecie, który umie mówić wszystkimi językami i potra-

i nawet określić, jakimi drogami krążą po niebie Słońce, Księżyc 
i gwiazdy?

– O, tak, to by mi się podobało.
– Czy nie chciałbyś umieć odróżniać dobre od złego, sprawiedliwość 

od niesprawiedliwości? 
– Tak, to jest ważne i potrzebne w życiu – odrzekł chłopiec. – Zauwa-

żyłem to już nieraz. […]

Tym sposobem kruk chciał pokazać chłopcu, jacy szczęśliwi są mło-

dzieńcy studiujący w Uppsali. Mimo to Paluszek nie miał ochoty 
zostać jednym z nich (Lagerlöf, 1992, s. 55–56). 


