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Scenariusz lekcji na podstawie tekstu literackiego Tomek w krainie kangurów Alfreda 

Szklarskiego, język polski jako drugi 

Autorka: Agata Zawisza 

Specjalność: nauczanie polonistyczne 

wśród cudzoziemców 

Tytuł: Niesamowite przygody Tomka! 

Poziom / przedział wiekowy: B2 / 10-12 lat 

Cele:  

1. Zapoznanie uczniów z fragmentami powieści Tomek w krainie kangurów Alfreda 

Szklarskiego oraz z sylwetką autora. 

2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

3. Poszerzanie sprawności leksykalnej dotyczącej polskich wyrażeń i związków 

frazeologicznych. 

4. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej użycia czasów przyszłych w języku polskim. 

5. Poznanie zasad dotyczących tworzenia kartki pocztowej i tworzenia samodzielnej 

wypowiedzi pisemnej. 

6. Doskonalenie sprawności mówienia, szczególnie posługiwania się w mowie czasem 

przyszłym. 

Materiały: karta pracy z ćwiczeniami, biogram autora dla nauczyciela, grafiki z załącznika 

Czas trwania: 90 min 

Przebieg lekcji:  

I. Działania poprzedzające lekturę tekstu literackiego 

Na wstępie nauczyciel informuje uczniów, że będą pracować z fragmentami powieści Tomek 

w krainie kangurów Alfreda Szklarskiego. Pyta grupę, czy ktokolwiek zetknął się już z jego 

prozą. Jeśli tak, to prosi wybrane osoby o podzielenie się swoimi wiadomościami z grupą. Jeśli 

nie, to krótko przedstawia sylwetkę autora serii powieści o Tomku Wilmowskim i wprowadza 

uczniów w treść książki, unika jednak podawania nadmiernych szczegółów (załącznik 1). To 

krótkie wprowadzenie powinno wyjaśnić ogólnie treść powieści, w taki sposób, by zachęcić do 

samodzielnego sięgnięcia do lektury. 

Następnie nauczyciel zadaje uczniom pytanie, jakie przygody i niespodziewane sytuacje mogą 

ich zdaniem przeżywać wędrowcy w podróży, a także pyta, czy któryś z uczniów miałby ochotę 

podzielić się własnymi przeżyciami z wakacji. Jeśli tak, chętni uczniowie są proszeni o 

opowiedzenie swoich historii całej klasie. 

II. Zapoznanie się z tekstem literackim 

Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przeczytanie na głos fragmentów powieści Tomek w 

krainie kangurów, znajdujących się w karcie pracy. Uwaga! Po pierwszym fragmencie tekstu 

z karty pracy nauczyciel prosi o zapoznanie się z zagadką i wspólnie grupa zastanawia się 

nad jej rozwiązaniem. Uczniowie notują wszystkie swoje pomysły. Po burzy mózgów grupa 

powraca do czytania fragmentu i odkrywa książkowe rozwiązanie zagadki. 
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III. Ćwiczenia po lekturze tekstu literackiego 

Po skończonej lekturze uczniowie proszeni są o rozwiązanie ćwiczenia 1., kontrolującego 

zrozumienie przeczytanego tekstu. Odpowiedzi: a) tak, b) nie, c) nie, d) nie, e) nie, f) tak, g) 

tak. 

Następnie nauczyciel upewnia się, że wszystkie trudniejsze związki frazeologiczne i słowa, 

które wystąpiły w tekście zostały zrozumiane przez uczniów. Uczniowie są poproszeni przez 

nauczyciela o wykonanie ćwiczenia 2. Wyrażenia, które należy połączyć z definicją są 

wytłuszczone w tekście, więc uczniowie w razie trudności powinni sięgnąć do kontekstu i na 

tej podstawie spróbować dopasować wyrażenie z jego wyjaśnieniem. Odpowiedzi: b-4, c-2, d-

5, e-6, f-1. 

IV. Ćwiczenia gramatyczne dotyczące czasu przyszłego w języku polskim 

Uczniowie rozwiązują Ćwiczenie 3., w którym należy wpisać odmienioną w czasie przyszłym 

prostym formę czasownika podaną w nawiasie. Nauczyciel, jeśli to konieczne, stosuje 

obszerniejsze wyjaśnienia dotyczące tworzenia i użycia czasu przyszłego. Odpowiedzi: b) 

przygotujemy, c) zatańczy, d) postarają się, e) kupisz, f) zabierzemy, g) napisze pan, h) zjecie, 

i) zaproszą. 

W ćwiczeniu 4. uczniowie są proszeni o uzupełnienie luk czasownikami znajdującymi się w 

nawiasach i odmienieniem ich w czasie przyszłym złożonym. Odpowiedzi: b) będziesz 

musiała, c) będzie zajmowała się, będą zwiedzali, d) będziecie pamiętali, e) będę zastanawiała 

się, f) trzaskał, g) będzie pan spacerował, h) będą wspominali, i) będzie świeciło. 

Ćwiczenie 5. polega na wpisaniu odpowiednio czasu przyszłego prostego lub złożonego, a 

także uzgodnieniu jego formy z podmiotem. Odpowiedzi: b) poprosisz, będę mogła, c) 

zakocham, będę uśmiechała się, d) pokłócimy się, e) będą marzyli, dostaną f) pójdziecie, 

będziecie umieć, g) obejrzysz, h) będzie wiało, i) będzie malował. 

V. Ćwiczenia twórcze rozwijające sprawność pisania, rozumienia i mówienia 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom wyznaczniki gatunkowe kartki pocztowej. Przypomina poprawny 

sposób jej zaadresowania i prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 6., które polega na 

samodzielnym napisaniu takiej formy wypowiedzi. Nauczyciel pomaga osobom, które proszą 

o wskazówki w czasie pracy. Nauczyciel kontroluje efekty pracy uczniów. 

Żeby rozwiązać ćwiczenie 7., nauczyciel prosi grupę o powrócenie do odpowiedniego 

fragmentu tekstu literackiego, w którym znajduje się opis psa Dingo. Następnie prosi uczniów 

o jego narysowanie. Aby pobudzić wyobraźnię uczniów nauczyciel może powiedzieć, że 

rysunek znajdować się będzie na odwrocie wcześniej napisanej pocztówki do wróżbity. Po 

wykonaniu zadania uczniowie kolejno prezentują swoje rysunki. 

Przed wykonaniem ćwiczenia 7. Nauczyciel powinien podzielić klasę na cztery grupy. 

Nauczyciel dokładnie wyjaśnia zasady zabawy i prosi o losowanie trzech zasłoniętych przez 

niego obrazków przez każdą z grup (załącznik 2). Każdy wylosowany obrazek powinien 

należeć do innej kategorii (postać, miejsce, różne). Następnie uczniowie w przydzielonych 

sobie grupach układają historię, którą następnie opowiadają reszcie klasy. Należy pamiętać, 

że opowieść powinna zaczynać się od słów: Niedługo staniesz oko w oko z…, więc przed 

rozpoczęciem pracy nauczyciel upewnia się, że wszyscy rozumieją znaczenie tego związku 

frazeologicznego. Należy także przypomnieć uczniom, że ich wypowiedź dotyczy przyszłości, 

dlatego powinni konstruować ją w czasie przyszłym. 
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Temat: Niesamowite przygody Tomka! 
 
Wróżbita z Port Saidu 

[…] Kiedy nasi podróżnicy mijali jedną z lepianek, siedzący na ziemi stary, skulony Arab 
zawołał: 
– Przystańcie na chwilę, szlachetni przybysze! 
 Zatrzymali się, a starzec wpił w nich przenikliwy wzrok. Wyciągnął ku nim suchą dłoń 
o mocno pomarszczonej skórze i zaczął mówić skrzeczącym głosem: 
– Każdy człowiek ma wyznaczony w księdze życia swój los. Za kilka nędznych srebrników 
powiem każdemu z was, co go czeka w życiu. 
 Smuga rzucił wróżbicie monetę. Naśladując jego sposób mówienia, odparł: 
– Masz szlachetny mężu, lecz nie potrzebujesz męczyć się przepowiadaniem mego losu. 
Równie dobrze jak ty umiem czytać w księdze życia. Dlatego też zupełnie bezinteresownie        
uchylę ci rąbka tajemnicy i powiem, że nie zrobisz nigdy majątku na swoich wróżbach. 
 Brunatna dłoń drapieżnym ruchem schwyciła błyszczący pieniążek, który natychmiast 
zniknął w woreczku zawieszonym u pasa. 
– Przestaniesz się śmiać, kiedy między tobą, a śmiercią stanie mały chłopiec. Może pożałujesz 
wtedy, że nie chciałeś mojej wróżby – odpowiedział Arab, po czym jego cienkie wargi 
wykrzywiły się w pogardliwym uśmiechu. 

Pomarszczona twarz starca oraz jego dziwne słowa zrobiły na [czternastoletnim] Tomku 
pewne wrażenie. Bezwiednie wygrzebał z kieszeni srebrna monetę i włożył ją do glinianej 
miseczki stojącej na ziemi przed wróżbitą. Zanim chłopiec zdążył odejść […] 
niespodziewanym, szybkim ruchem wróżbita chwycił go za rękę i przyciągnął ku sobie. 
– Posłuchaj starego Araba – odezwał się skrzekliwym głosem, nie puszczając ręki Tomka. – 
Młody jesteś i długo żyć będziesz. Zapamiętasz więc i wspomnisz moje słowa.  

Prawą dłonią rozgarnął piasek leżący przed nim w blaszanej misce i jakby czytając w nim, 
mówił:  
– W dalekim i dzikim kraju znajdziesz to, czego inni będą szukali bezskutecznie. Kiedy to się 
stanie, zyskasz najlepszego przyjaciela, który nigdy nie powie ani słowa… 
[…] 

(fragment powieści Alfreda Szklarskiego Tomek w krainie kangurów, Warszawa 2005, s. 49.) 

 

ZAGADKA!        

Jak myślisz, kim lub czym może być niemy przyjaciel, o 

którym mowa we wróżbie? Uzasadnij krótko swoją opinię. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Świetnie, a teraz sprawdź, czy twoje domysły się sprawdziły! 
 
Niemy przyjaciel 

[Tomek] nie otwierając oczu, machnął ręką, aby opędzić się, jak przypuszczał, od jakiegoś 
natrętnego owada. Po chwili znów poczuł łaskotanie. Naciągnął koc na głowie i usiłował spać 
dalej. Mimo to nie zaznał spokoju. Oto jakaś dziwna istota wtargnęła pod przykrycie. Tego 
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Tomkowi było już za wiele. Rozgniewany energicznie odrzucił koc, siadając jednocześnie na 
posłaniu. 

– A ty skąd się tu wziąłeś? – zawołał zdumiony, ujrzawszy, kto był sprawcą wytrącenia go z 
błogiego snu. 

Dingo, pupil Sally, przywarował obok niego. Zawzięcie machał puszystym ogonem, a w 
psich mądrych ślepiach czaiły się błyski wesołości, jakby wiedział, że spłatał chłopcu figla. 

– Skąd się tu wziąłeś? – Tomek ponowił pytanie. 
Dingo dźwignął się. Otarł łeb o piersi chłopca, liznął go szorstkim jęzorem po brodzie, po 

czym pobiegł do otworu w namiocie. Teraz odwrócił się i spoglądał wyczekująco. 
– Aha, chcesz pewnie, żebym wyszedł z tobą? – domyślił się Tomek.  
Pies odpowiedział szczekaniem […]. 
– Co tu się dzieje, Tomku? – zapytał Wilmowski, zaglądając do namiotu. 
– Spójrz, tatusiu! Dingo przybiegł za nami z farmy. Łaskotał mnie po twarzy. Jakie to miłe 

psisko! 
– Chodź do mnie, Dingo! – zachęcał Wilmowski, wyciągając rękę. 
Pies najwidoczniej nie miał ochoty do zawierania dalszych znajomości. Położył się na ziemi, 

zjeżył sierść na karku i w milczeniu szczerzył kły. 
– Ho, ho! Widzę, że on tylko ciebie uznał za swego przyjaciela – zauważył Wilmowski. 

[…]  
– Wiesz, Tommy, naprawdę cieszę się, że ci go podarowałam. Muszę się przyznać, że to ja 

namówiłam dzisiaj Dinga, aby poszedł do ciebie do obozu. [ – powiedziała Sally]. […] 
– Niemożliwe, żeby pies zrozumiał twoje namawianie. Dziwne to, bo on naprawdę przyszedł 

do mnie. 
– Nie mów tak o Dingu – oburzyła się. – On rozumie wszystko, co się do niego mówi. Powiem 

mu zaraz, że ma być twoim wiernym przyjacielem. 
Rozpoczęła długą przemowę do psa; Tomek tymczasem rozmyślał o dziwnym zbiegu 

okoliczności. Wróżbita z Port Saidu powiedział mu przecież, że znajdzie przyjaciela, który 
nigdy nie przemówi słowa. Czyżby miał na myśli właśnie Dinga? Zaraz też podzielił się swymi 
przypuszczeniami z Sally. Dziewczynka wysłuchała go uważnie, a gdy skończył, powiedziała: 

– Pani Wilson często stawia sobie kabałę. Mówiła nam, że wróżby spełniają się niekiedy, 
jeżeli człowiek im trochę pomaga. 

– Nie rozumiem, jak można pomagać w spełnieniu wróżb? – powątpiewał Tomek. 
– Czyni się w to bardzo prosty sposób. Mianowicie należy tak postępować, żeby się spełniły 

– wyjaśniła Sally. – Jeśli ktoś ci wywróży, że dostaniesz w szkole dwóję, to po prostu wystarczy 
nie nauczyć się lekcji i już wróżba się spełnia. 

(fragment powieści Alfreda Szklarskiego Tomek w krainie kangurów, Warszawa 2005, s. 190-196.) 

 
1. Zdecyduj: tak czy nie. 

 TAK NIE 

a) Wróżbita z Port Saidu przepowiedział przeszłość Tomkowi i 
panu Smudze. 

       X 

b) Pan Smuga prosił wróżbitę o przepowiednię. 
  

c) Wróżbita z Port Saidu używał czarodziejskiej kuli. 
  

d) Dingo szczekał na Tomka w namiocie.  
  

e) Pies Dingo od początku należał do Tomka. 
  

f) Dingo polubił tatę Tomka. 
  

g) Sally uważa, że można dogadać się z Dingiem. 
  

h) Tomek sądzi, że niemy przyjaciel z przepowiedni to właśnie 
Dingo. 
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2. Połącz wyrażenie z jego definicją. 

a) chłonąć coś jak gąbka 

b) wpić w kogoś przenikliwy wzrok 

c) czytać w księdze życia 

d) uchylić komuś rąbka tajemnicy 

e) spłatać komuś figla 

f) szczerzyć kły 

1. pokazywać zęby (o zwierzęciu) 

2. przepowiadać przyszłość 

3. uczyć się czegoś z łatwością 

4. przypatrywać się komuś intensywnie 

5. zdradzić komuś sekret 

6. zrobić komuś kawał
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3. Uzupełnij zdania w czasie przyszłym według wzoru. 

a) Jutro Tomek   wyruszy   (wyruszać) w podróż swojego życia. 

b) Na kolację razem z mamą …………………………….. (my, przygotować) egzotyczne 

potrawy. 

c) Anna nie może się doczekać, kiedy …………………………….. (zatańczyć) walca na swoim 

weselu. 

d) Państwo Kowalscy obiecali, że w czasie weekendu ……………………………….. (postarać 

się) zachowywać trochę ciszej. 

e) W następnym tygodniu  ………………………………… (ty, kupić) mi nową książkę. 

f) W przyszłym roku …………………………………… (my, zabrać) cię na wakacje. 

g) Czy …………………………………… (pan, napisać) do mnie list z Afryki? 

h) Jutro na obiad ……………………………………. (wy, zjeść) pierogi ruskie. 

i) To pewne, że w przyszłym tygodniu Kamińscy …..………………………………………. 

(zaprosić) nas na imieniny ich syna. 

4. Uzupełnij zdania w czasie przyszłym według wzoru. 

a) Za tydzień będziemy się śmia l i  (my, r. męski śmiać się) z tego, co nam się dzisiaj 

przydarzyło. 

b) Wiem, że niedługo …………………………………………. (ty, r. żeński, musieć) się 

przeprowadzić do Francji. 

c) Cały przyszły rok pani Nowak  …………………………………….. (zajmować się) psem 

sąsiadów, a oni w tym czasie …………………………………….. (zwiedzać) Azję. 

d) Jeszcze długo ……………………………………. (wy, r. niemęskoosobowy pamiętać) ten 

felerny dzień. 

e) Przez następne pół roku  …………………………………. (ja, zastanawiać się), czy dobrze 

postąpiłam, wierząc mu. 

f) Już nigdy więcej nie ………………………………… (ja, r. męski, trzaskać) drzwiami do 

mojego pokoju. 

g) Jutro cały dzień ………………………………… (pan, spacerować), żeby zobaczyć tę 

piękną okolicę. 

h) Jeszcze długo chłopcy ………………………………… (wspominać) tę wspaniałą podróż 

nad morze. 

i) Cały przyszły tydzień ……………………………………….... (świecić) słońce. 
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5. Uzupełnij w zdanie w odpowiedniej formie czasu przyszłego prostego lub przyszłego 

złożonego. 

a) Jutro skończę  (skończyć) kosić trawę w ogrodzie, a potem będę sadzi ła  (sadzić) 

kwiaty. 

b) Rano ………………………………. (ty, poprosić) o pomoc, gdy ja nie 

………………………… (r. żeński, móc) już nic zrobić, by rozwiązać twoje problemy. 

c) Wróżbita przepowiedział mi, że w przyszłym roku …………………………….. (ja, zakochać 

się) i …………………………..………….. (ja, r. żeński, uśmiechać się) częściej. 

d) Boję się, że jutro  ……..………………………………… (my, pokłócić się) z siostrą. 

e) Cały przyszły rok ……………………………………. (oni, r. męski, marzyć) o nowym 

rowerze, ale w końcu …………………………..(oni, dostać) tylko słodycze. 

f) Niedługo ………………………………… (wy, pójść) na kurs tańca i w końcu 

…………………………………………… (wy, umieć) tańczyć tango. 

g) W przyszłym tygodniu ……………………………… (ty, obejrzeć) Bolka i Lolka w telewizji. 

h) Juro cały dzień ……………………….………………. (wiać). 

i) Po południu Antek …………………………………… (malować) akrylami. 

 

 

 

 

6. Wyobraź sobie, że razem z Tomkiem i jego tatą jesteście na kolejnej wyprawie w 

dalekie kraje. Napisz pocztówkę z podróży do wróżbity z Port Saidu. Opisz w niej krótko, 

gdzie się wybraliście i jakie spotkały was przygody.  
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7. Przeczytaj dokładnie opis psa Dingo i narysuj go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jesteś wróżbitą z Port Saidu. Wylosuj trzy obrazki. 

Przedstawiają one to, co zobaczyłeś w piasku. Spróbuj wymyślić do 

nich przepowiednię, którą następnie opowiesz klasie. Wszystkie 

wróżby powinny zaczynać się od zdania: Niedługo staniesz oko w 

oko z…1. 

 

                                                           
1 stanąć z kimś oko w oko – spotkać się z kimś osobiście [A.Z] 
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CZY WIESZ, ŻE…? 

…W Muzeum Śląskim w Katowicach można wyruszyć na misję poszukiwawczą zaginionego 

Tomka Wilmowskiego! 

Słychać tu śpiew ptaków, głos Alfreda Szklarskiego, 

skrzypiące liny na statku. Pachnie drewnem, płonie 

ognisko. Są lwy i tukany. Jest tajemniczo. To nowa 

wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach.  

Dawna stolarnia kopalni Katowice zmieniła się w 

maju 2017 w krainę Tomka Wilmowskiego, bohatera 

książek Alfreda Szklarskiego. Pisarz przez lata 

mieszkał w Katowicach, to tu powstały jego książki o 

[…] [nastoletnim] podróżniku Tomku, nic więc 

dziwnego, że w otwartym dwa lata temu Muzeum 

Śląskim znalazł się budynek i dla niego. 

Wystawa została zaaranżowana w formie gry: 

trzeba odnaleźć Tomka, który zaginął. Dla ułatwienia 

na początku dzieci dostają plecak z mapą i 

notatnikiem, a także lupą, które mają pomóc w 

odnalezieniu Tomka. A na wystawie ukryto wiele 

wskazówek... […] 

Przestrzeń na piętrze stolarni podzielono na pięć 

części, każda zaś przedstawia inny kontynent lub 

miejsce na Ziemi i w każdej ukryty jest list-wskazówka. 
(fragment: D. Niećko: Na tropie Tomka w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wystawa nie tylko dla dzieci. „Dziennik 

Zachodni”, opublikowano: 22.05.2017.) 

 

Załącznik 1 

Biogram Alfreda Szklarskiego 

Alfred Szklarski urodził się w 21 stycznia 1912 roku w Chicago, zmarł w 9 kwietnia 1992 roku 

w Katowicach. Ojciec pisarza był działaczem organizacji PPS, dlatego zmuszony był do 

emigracji do Stanów Zjednoczonych w 1908 roku. Szesnastoletni Alfred wrócił jednak ze swoją 

matką do Polski. Studiował w Warszawie w Szkole Nauk Politycznych w latach 1932-1938, 

gdzie poznał swoją przyszłą żonę Krystynę. Wzięli ślub 1 września 1939 roku. W czasie wojny 

Alfred Szklarski brał udział w powstaniu warszawskim, uratowawszy się, zamieszkał w 

Krakowie, a w 1946 osiadł na stałe w Katowicach, gdzie dziś na placu Grunwaldzkim można 

oglądać jego pomnik. W czasie wojny pomagał Armii Krajowej, w 1948 roku sam zgłosił się do 

prokuratury. Aresztowany i skazany na 8 lat kary więzienia, wyszedł na mocy amnestii w 1953 

roku. Później zaczął pracę jak redaktor w katowickim wydawnictwie „Śląsk”. W 1957 roku 

nakładem tego wydawnictwa ukazała się pierwsza część cyklu o Tomku Wilmowskim: Tomek 

w krainie kangurów. 

Informacje przydatne do wprowadzenia do lektury serii książek o Tomku. 

Cykl książek o Tomku Wilmowskim opowiada historię nastoletniego chłopca, który wraz z 

ojcem i resztą załogi przemierzają świat na statku na zlecenie ogrodów zoologicznych, łowiąc 

zwierzęta. Każda część serii poświęcona jest innej podróży bohaterów i w każdej czytamy o 

http://bedzin.naszemiasto.pl/artykul/974617,krotko-nowa-wystawa-w-galerii-elektrownia,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul
http://bedzin.naszemiasto.pl/artykul/974617,krotko-nowa-wystawa-w-galerii-elektrownia,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul
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ich niesamowitych przygodach. Cały cykl składa się aż z dziewięciu powieści. Pierwsza: 

Tomek w krainie kangurów jest zapisem historii podróży bohaterów do dalekiej Australii.   



11 
 

Załącznik 2. Do zadania 5. 

Jesteś wróżbitą z Port Saidu. Wylosuj trzy obrazki, przedstawiają one to, co zobaczyłeś w 

piasku. Spróbuj wymyślić do nich przepowiednię, którą następnie opowiesz klasie. Wszystkie 

wróżby powinny zaczynać się od zdania: Niedługo staniesz oko w oko z…  

Poniższe obrazki należą do trzech kategorii. Każda grupa losuje po jednym obrazku z każdej 

kategorii i tworzy na ich podstawie historię. Obrazki z poszczególnych kategorii można 

umieścić w trzech kopertach tak, by uczniowie nie widzieli, co wybierają.  Ich wypowiedź 

powinna zaczynać się od słów: Niedługo staniesz oko w oko z… 

KATEGORIA: POSTAĆ  

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/dzieci-z-pirackich-
kostiumach_1021344.htm 

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/ilustracja-ameryka-skiego-indian-
czerwonego_1164324.htm 

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/bajki-z-ksiezniczka-i-smoka-
ilustracji_1148768.htm 

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/chlopiec-w-skafandrze-usmiechajacy-
sie_2958457.htm 

 

 

 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-z-pirackich-kostiumach_1021344.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-z-pirackich-kostiumach_1021344.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-z-pirackich-kostiumach_1021344.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-ameryka-skiego-indian-czerwonego_1164324.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-ameryka-skiego-indian-czerwonego_1164324.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-ameryka-skiego-indian-czerwonego_1164324.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/bajki-z-ksiezniczka-i-smoka-ilustracji_1148768.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/bajki-z-ksiezniczka-i-smoka-ilustracji_1148768.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/bajki-z-ksiezniczka-i-smoka-ilustracji_1148768.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/chlopiec-w-skafandrze-usmiechajacy-sie_2958457.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/chlopiec-w-skafandrze-usmiechajacy-sie_2958457.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/chlopiec-w-skafandrze-usmiechajacy-sie_2958457.htm


12 
 

 

KATEGORIA: MIEJSCE  

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/egipt-pustyni-krajobraz-tlo-w-plaskiej-
konstrukcji_2784569.htm 

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/dwoch-blaznow-wystepujacych-w-
parku-rozrywki_4607421.htm 

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/las-krajobraz-z-rzeka_1045225.htm 

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/ilustracja-miasto_796650.htm 

 

 

 

 

 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/egipt-pustyni-krajobraz-tlo-w-plaskiej-konstrukcji_2784569.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/egipt-pustyni-krajobraz-tlo-w-plaskiej-konstrukcji_2784569.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/egipt-pustyni-krajobraz-tlo-w-plaskiej-konstrukcji_2784569.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dwoch-blaznow-wystepujacych-w-parku-rozrywki_4607421.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dwoch-blaznow-wystepujacych-w-parku-rozrywki_4607421.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dwoch-blaznow-wystepujacych-w-parku-rozrywki_4607421.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/las-krajobraz-z-rzeka_1045225.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/las-krajobraz-z-rzeka_1045225.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-miasto_796650.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-miasto_796650.htm


13 
 

 

 

 

KATEGORIA: RÓŻNE  

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/realistyczne-skrzynia-skarbow-
piratow-starego-stylu_3949277.htm 

 
 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/rozne-rodzaje-ptakow-na-
galezi_1170683.htm 

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/festa-junina_4395527.htm 
 

 
źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-
wektory/magiczna-rozdzka-realistyczne-
tlo_4320663.htm 

 

 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/realistyczne-skrzynia-skarbow-piratow-starego-stylu_3949277.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/realistyczne-skrzynia-skarbow-piratow-starego-stylu_3949277.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/realistyczne-skrzynia-skarbow-piratow-starego-stylu_3949277.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/rozne-rodzaje-ptakow-na-galezi_1170683.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/rozne-rodzaje-ptakow-na-galezi_1170683.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/rozne-rodzaje-ptakow-na-galezi_1170683.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/festa-junina_4395527.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/festa-junina_4395527.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/magiczna-rozdzka-realistyczne-tlo_4320663.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/magiczna-rozdzka-realistyczne-tlo_4320663.htm
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/magiczna-rozdzka-realistyczne-tlo_4320663.htm

