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ELEMENTY GRY
W grze występują różne obiekty nawiązujące do polskiej przyrody, kultury i historii. 
Jednak żeby wygrać, nie trzeba ich znać, tutaj liczą się dobra pamięć i refleks. 
W pudełku znajdują się 2 talie kart – podstawowa i dodatkowa. Graczom, którzy 

grają po raz pierwszy albo z młodszymi dziećmi, polecamy talię podstawową –  
są tam kategorie i obrazki łatwiejsze do zapamiętania i nazwania. Kolejne rozgrywki 
można urozmaicić o karty dodatkowe, opisane na końcu instrukcji.

Karty podstawowe
7 podstawowych kart kategorii 

Dzikie zwierzęta Zwierzęta domowe Rośliny uprawne Potrawy Święta Pojazdy Krajobrazy

49 podstawowych kart obiektów (po 7 kart w każdej kategorii)

Karty dodatkowe
7 dodatkowych kart kategorii

Baśnie i legendy Przywódcy Ważne daty Pomniki  Sport Sławni Polacy  Trudne słowa

49 dodatkowych kart obiektów (po 7 kart w każdej kategorii)
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PRZYGOTOWANIE GRY
1. Odłóż dodatkowe karty do pudełka. Nie są używane w podstawowej grze.

2. Umieść 7 kart kategorii w jednej linii na środku stołu.

3. Połóż po jednej karcie obiektu pod każdą kartę kategorii (obrazkiem do 
góry). Kategoria i obiekt muszą mieć ten sam kolor.

4. Potasuj pozostałe podstawowe karty obiektów i ułóż je w jeden stos ob-
razkami do dołu.

5. Przeczytaj na głos nazwy na kartach. Postarajcie się je zapamiętać. Gdy 
wszyscy będą gotowi, odwróć karty obiektów obrazkami do dołu. 

PRZEBIEG GRY
Zaczyna najstarszy gracz lub ten, który ostatnio jadł pierogi. Odkrywa kartę 
obiektu z wierzchu stosu, tak aby wszyscy jednocześnie ją zobaczyli.

Teraz gracze starają się jak najszybciej podać nazwę obiektu znaj-
dującego się na zakrytej karcie z tej samej kategorii co właśnie 
odkryta karta. Na przykład odkryty został KOT. Trzeba przypomnieć sobie 
zakryty obiekt  znajdujący się poniżej karty Zwierzęta domowe.

Gdy minie kilkanaście sekund, karta jest odkrywana. Gracz, który najszyb-
ciej podał prawidłową nazwę, bierze odgadniętą kartę i kładzie ją 
przed sobą obrazkiem do dołu.

Nowa runda
Odkrytą ze stosu kartę należy położyć na miejsce tej zdobytej. Gracze zapa-
miętują, co się na niej znajduje, i odwracają ją obrazkiem do dołu. 

Gracz, który zdobył kartę w poprzedniej rundzie, odkrywa nową z wierzchu 
stosu.

Pozostałe zasady (przeczytaj po pierwszej grze)

• Gdy kilku graczy poda prawidłową nazwę jednocześnie (albo trudno ocenić, 
kto był pierwszy), to wszyscy najszybsi gracze zdobywają kartę. Jeden gracz 
zdobywa kartę obiektu ze stołu, pozostali biorą po jednej karcie obiektu  
z wierzchu stosu.

• Za podanie nieprawidłowej nazwy nie ma kary, ale przypominamy, że każdy 
gracz może podać tylko 1 nazwę.

• Gdy nikt nie poda prawidłowej nazwy, karta z nieodgadniętym obiektem jest 
odkładana na spód stosu. Nową kartę odkrywa ten sam gracz co poprzednio.

• Przy kategorii pojazdy można używać obu nazw, np. POCIĄG lub LUXTORPEDA.

• W rozgrywce z młodszymi dziećmi dozwolone jest nazywanie obiektów na 
kartach zamiast nazw – na przykład można powiedzieć PĄCZEK zamiast 
TŁUSTY CZWARTEK. 
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Przykład rozgrywki: 
Został odkryty BOCIAN. Trzeba przypomnieć sobie, jaki obiekt znajduje się po-
niżej karty kategorii Dzikie zwierzęta. Marysia woła ŻMIJA, Jaś i Piotrek wołają 
ŻUBR, ale Piotrek robi to szybciej.

Gracze odwracają kartę i ich oczom ukazuje się ŻUBR. Oznacza to, że Piotrek 
zdobywa kartę ŻUBRA, bo najszybciej podał prawidłową nazwę. Gracze umiesz-
czają BOCIANA na miejscu ŻUBRA (obrazkiem do dołu).

KONIEC GRY
Gdy wszystkie karty ze stosu obiektów się wyczerpią, następuje koniec gry. Gracz, który zdobył najwięcej kart, zostaje zwycięzcą.

WARIANTY GRY – DODATKOWE KARTY
Wymiana i dokładanie kategorii
W grze jest 7 dodatkowych kategorii. Można ich używać na 2 sposoby:

• zamiennie, zastępując wybrane kategorie podstawowe,

• dodając do kategorii podstawowych (więcej kart do zapamiętania).

Sami zdecydujcie, z którymi kartami chcecie grać. Wybierzcie karty kategorii 
i odpowiadające im karty obiektów. Pozostałe karty odłóżcie do pudełka.

Kategorie z 2 informacjami
Kategorie takie jak Ważne daty, Pomniki, Pojazdy czy Sławni Polacy posia-
dają na kartach 2 nazwy. Przed grą ustalcie, której będziecie używać. Na 
przykład przy kategorii Sławni Polacy można używać nazw zawodów albo 
nazwisk postaci. W kategorii Ważne daty do wyboru jest data albo nazwa 

wydarzenia itd. Można też grać z jednoczesnym użyciem obu nazw.

Kategoria Trudne słowa
Tę kategorię szczególnie polecamy w rozgrywce z obcokrajowcami. Będzie 
to nie lada wyzwanie, bo słowa w tej kategorii są trudne do wymówienia 
nawet dla Polaków.
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DZIKIE ZWIERZĘTA

Żubr

Potężne, dzikie zwierzę mieszkające na ob-
szarze Puszczy Białowieskiej. Kuzyn amery-
kańskiego bizona. W 2015 roku w Polsce żyło 
1566 żubrów. 

Bocian

Ptak wędrowny, będący popularnym sym-
bolem Polski. Gniazdo bociana na domu 
podobno przynosi szczęście.

Żmija

Jadowity wąż występujący na terenie całej 
Polski, lubi ciepłe i nasłonecznione miejsca. 
Na szczęście częściej ucieka, niż atakuje.

Ryś

Niewielki, kotowaty drapieżnik zamiesz-
kujący polskie lasy. Jego nazwa oznacza 
„szybki”.

Jaskółka

Daleka krewna wróbla. Kiedy lata nisko, po-
dobno zbiera się na burzę.

Biedronka

Niewielki chrząszcz, podobno przynoszący 
szczęście. Być może uważa się tak dlatego, 
że zajada się niszczącymi rośliny mszycami.

Karp

Ryba sprowadzona do Polski przez średnio-
wiecznych zakonników. Powszechnie jedzo-
ny podczas Wigilii Bożego Narodzenia.

ZWIERZĘTA DOMOWE

Krowa

Jedno z najpopularniejszych polskich zwie-
rząt hodowlanych, pieszczotliwie przezywa-
na krasulą. W Polsce najpopularniejsza jest 
odmiana łaciata.

Kura

Ptak, który nie lata, za to daje smaczne jajka 
i smaczne mięso. Na kurzej stopce stoi chata 
Baby Jagi.

Koń

Ukochane zwierzę Polaków, bardzo szano-
wane i związane z polską historią. W pol-
skich stadninach hoduje się najlepsze konie 
świata, a Polacy nie jadają koniny.

Gęś

Pieczeń z gęsi to tradycyjne danie spożywa-
ne w dzień świętego Marcina, 11 listopada, 
kiedy obchodzi się Święto Niepodległości 
Polski.

Świnia

Polacy uwielbiają wieprzowinę, a zwłaszcza 
wieprzową szynkę i kotlety schabowe. Jed-
nak coraz częściej hoduje się małe świnki 
jako domowe zwierzątka.

Pies

Najlepszy przyjaciel człowieka i najpopular-
niejsze polskie zwierzę domowe. Wielu Po-
laków trzyma w niewielkich mieszkaniach 
nawet duże psy.

Kot

Zwierzak kochany za swoją niezależność, 
podobno bardziej przywiązuje się do miejsc 
niż osób. Kiedyś wierzono, że koty potrafią 
wędrować między wymiarami.

ROŚLINY UPRAWNE

Jabłko

Najpopularniejszy polski owoc, chociaż po-
chodzi z Bliskiego Wschodu, a do Polski trafił 
dopiero w XII wieku. Można je jeść na surowo 
lub w postaci dżemów, przecierów, a także 
pić z niego sok.

Gruszka

Pochodzi z zachodnich Chin, jednak w Euro-
pie rozprzestrzeniła się już w starożytności. 
Najstarsza polska grusza, Józefinka, rośnie 
w Nekli niedaleko Wrześni i liczy sobie po-
nad 200 lat.

Wiśnia

Słodko-kwaśny owoc, składnik wielu dże-
mów i kompotów. Wiśniowe drewno, ze 
względu na miły zapach, używane jest do 
wędzenia mięsa.

Marchewka

Zdrowe warzywo, znienawidzone przez 
wiele dzieci – chyba że jest nosem bałwan-
ka. Dobrze wpływa na oczy i wspomaga 
opalanie. W Polsce spożywa się tylko korzeń, 
wyrzucając jadalną nać.

Ziemniak

W Polsce nieodzowny dodatek do drugiego 
dania. Trafił na nasze ziemie za czasów Jana 
III Sobieskiego. Wbrew obiegowej opinii ma 
niewiele kalorii, a dużo cennych składników 
odżywczych, w tym witaminę C.

Pomidor

Mało kto wie, że tak naprawdę to owoc.  
W Polsce jeden z najpopularniejszych dodat-
ków do kanapek i niezbędny składnik pomi-
dorówki – tradycyjnej polskiej zupy.

Żyto

Z żytniej mąki piecze się zdrowy, razowy 
chleb oraz wyrabia alkohol. Otręby żytnie wy-
korzystywane są na paszę, a słoma na ściółkę.

OPIS OBIEKTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W GRZE
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POTRAWY

Bigos

Najpopularniejsza polska potrawa, robiona  
z dwóch rodzajów kapusty i skrawków mię-
sa. Kiedyś przyrządzany był bez kapusty,  
z przyprawionego na kwaśno mięsa.

Kiełbasa

Potocznie nazywana kiełbą, jest flagowym 
polskim produktem eksportowym. Zajadają 
się nią Amerykanie, Irlandczycy, Brytyjczy-
cy, a nawet Chińczycy.

Pierogi

Gotowane, smażone lub pieczone kawałki 
ciasta ze słodkim lub słonym farszem. Potra-
wa, która przybyła do Polski z terenów Rusi.

Sok jabłkowy

Świetnie gasi pragnienie w upalny dzień. 
Uwaga – jeśli wypije się go za dużo, może to 
zakończyć się zgagą.

Barszcz

Zupa z buraków, podawana w formie napoju 
lub z niewielkimi pierogami (uszkami). Jej 
odmiana z fasolą i ziemniakami nazywana 
jest barszczem ukraińskim.

Makowiec

Słodki placek z warstw ciasta poprzekłada-
nych warstwami maku i zwinięty w rulon. 
Tradycyjne ciasto świąteczne, co wynika  
z tego, że mak uważa się za symbol szczęścia 
i urodzaju.

Krówka

Pyszny, polski cukierek mleczny z chrupiącą 
skórką i ciągnącym się nadzieniem. Można 
go przygotować w domu.

ŚWIĘTA POLSKIE

Boże Narodzenie

Ulubione polskie święto, a zwłaszcza wieczór, 
który je poprzedza, kiedy w gronie bliskich 
je się uroczystą, postną kolację i rozdaje pre-
zenty. 

Wielkanoc

Symbolem tego święta są jajka, zwłaszcza 
kolorowe pisanki i kraszanki. W wielkanoc-
ny poniedziałek urządza się śmigus-dyngus 
– wzajemne oblewane się wodą.

Święto Niepodległości

Święto narodowe obchodzone 11 listopada 
dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku. Urządza się 
podczas niego wiele historycznych parad, 
defilad i marszów.

Tłusty czwartek

Ostatni czwartek karnawału, dzień, kiedy 
obowiązkowo trzeba najeść się słodkości, 
zwłaszcza pączków. Najsmaczniejsze są te 
nadziewane różą i posypane kandyzowaną 
skórką pomarańczy.

Dzień Matki

W Polsce obchodzony 26 maja (dzień, w jaki 
wypada, różni się w zależności od kraju). 
Po raz pierwszy obchodzony w Krakowie  
w 1914 roku.

Barbórka

Dzień św. Barbary przypadający 4 grudnia to 
tradycyjne święto górników i artylerzystów. 
Na Śląsku górnicy urządzają wtedy wesołe, 
zakrapiane biesiady nazywane karczmami 
piwnymi.

Wszystkich Świętych

Święto przypadające na 1 listopada. W Pol-
sce łączone jest z Dniem Zadusznym, który 
przypada na 2 listopada, ale nie jest dniem 
wolnym od pracy. Tego dnia Polacy odwie-
dzają groby swoich bliskich.

POJAZDY

Samochód Syrena

Samochód opracowany w całości przez 
polskich inżynierów. Model 105 to pierwsza 
syrena, w której montowano radio.

Samolot Iskra

Pierwszy polski samolot odrzutowy. Przez 
długie lata służył do szkolenia pilotów my-
śliwców.

Pociąg Luxtorpeda

Przedwojenny pociąg. Ustanowiła niepobity 
dotąd rekord przejazdu na trasie Kraków–
Zakopane (2 godziny i 18 minut).

Autobus Solaris

Produkowany w pobliżu Poznania, obecnie 
najpopularniejszy polski autobus. Eksporto-
wany jest do wielu innych krajów.

Ciężarówka Star

Kultowa polska ciężarówka produkowana  
w Starachowicach. Stary używane były nie-
mal w każdej branży. Korzystały z nich firmy 
prywatne, straż pożarna oraz wojsko. W 1988 
roku 2 Stary 266 ukończyły rajd Paryż–Dakar.

Motorower Komar

Legendarny polski motorower, długo jeden 
z podstawowych środków komunikacji na 
wsi. Produkowany także na rynek niemiecki 
i holenderski.

Traktor Ursus

Najpopularniejsze traktory w Polsce, produ-
kowane w zakładach „Ursus” od 1922 roku, 
początkowo pod nazwą „ciągówki”. Fabryka 
traktorów dała nazwę podwarszawskiej 
miejscowości (obecnie dzielnicy Warszawy).

5



KRAJOBRAZY

Góry

Najwyższe polskie góry to skaliste Tatry 
(najwyższy szczyt polskich Tatr to Rysy), a 
najstarsze – niziutkie Góry Świętokrzyskie 
(tam znajduje się legendarna Łysa Góra). 

Las

Polska to jedno z nielicznych państw Europy 
porośnięte tak dużymi połaciami lasu. Naj-
starszym i największym polskim lasem jest 
Puszcza Białowieska. 

Morze

Bałtyk, polskie morze, jest tak płytki, że 
przypływy i odpływy są prawie nieodczu-
walne. Kiedyś było jeziorem, dlatego jego 
wody nie są zbyt słone.

Pole

Nazwa „Polska” pochodzi od pól upraw-
nych wśród lasów, charakterystycznego 
elementu dawnego polskiego krajobrazu. 
Najbardziej urodzajne pola uprawne Polski 
znajdują się na Kujawach.

Jezioro

Najwięcej jezior w Polsce znajduje się na Ma-
zurach, krainie chętnie odwiedzanej przez tu-
rystów. Tam właśnie jest największe polskie 
jezioro – Śniardwy. Z kolei najgłębsze – Hań-
cza (113 metrów) – leży na Suwalszczyźnie. 

Miasto

Największe polskie miasta to Warszawa  
i Kraków, obecna i dawna stolica. Najstar-
szym miastem jest liczący prawie 2000 lat 
Kalisz.

Łąka

Rozlegle pole porośnięte trawami i niskimi 
krzakami. Za sprawą programu Natura 2000 
wiele polskich łąk znajduje się obecnie pod 
ochroną.

BAŚNIE I LEGENDY

Król Popiel i myszy

Nikczemny Popiel panował nad Polanami, 
zanim nastała dynastia Piastów. Zjadły go 
myszy, które wylęgły się z ciał jego ofiar.

Złota Kaczka

Złota Kaczka spełniająca życzenia mieszkała 
w podziemiach przy warszawskiej ulicy Tam-
ka. Według legendy wzbogaciła ubogiego 
krawczyka, który jednak stracił darowany 
majątek, kiedy zechciał się nim podzielić.

Szewczyk Dratewka 

Dratewka był biednym szewczykiem o do-
brym sercu. Pomagał każdemu stworzeniu 
spotkanemu na swojej drodze. Wdzięczne 
zwierzątka pomogły mu uwolnić księżnicz-
kę z rąk złej czarownicy.

Bazyliszek

Potwór pilnujący skarbów pod jedną  
z kamienic przy warszawskim Rynku Sta-
rego Miasta. Swoim spojrzeniem zamieniał  
w kamień, jednak zginął, kiedy sam spojrzał 
w lustro.

Legenda o Wandzie

Piękna księżniczka Wanda była córką Kraka, 
założyciela Krakowa. Utopiła się, aby unik-
nąć poślubienia Niemca.

Kwiat paproci

Podobno paproć raz w roku zakwita w noc 
świętojańską. Tego, kto odnajdzie jej kwiat, 
czeka szczęście i dostatek.

Pan Twardowski

Twardowski był słynnym alchemikiem i ma-
giem, który jednak zaprzedał duszę diabłu. 
Porywany do piekła zdołał się uwolnić. Od-
tamtej pory przebywa na Księżycu, gdzie spadł, 
wyrwawszy się diabłu.

TRUDNE SŁOWA

Chrząszcz

Same szeleszczące spółgłoski, a jedyna 
samogłoska „ą” jest nosowa. To jedno z naj-
trudniejszych do wymówienia polskich słów.

Źdźbło

Tak duże nagromadzenie miękkich samo-
głosek sprawia trudność nawet Polakom.  
W dodatku trudna dla obcokrajowców  
w takim zestawieniu zgłoska „ł”.

Szczotka

Duże nagromadzenie szeleszczących spół-
głosek. Łatwiej rozczesać nią kołtun niż o niej 
mówić!

Rzeżucha

Dwie trudne do wymówienia spółgłoski.  
W dodatku każdą z nich wymawia się tak 
samo, a zapisuje inaczej!

Dżdżownica

Podwojenie trudnej zgłoski nie jest łatwe 
nawet dla Polaka. I odwieczny dylemat: „dż” 
czy „dz”?

Drożdżówka

Pyszna słodka bułka o trudnej nazwie. Nie 
tylko trudno ją wymówić, ale także niełatwo 
zapamiętać prawidłową pisownię.

Pięćdziesięciogroszówka

Długi wyraz pełen trudnych do wymówienia 
szeleszczących zgłosek. Szkoda tylko, że to 
tak mało pieniędzy.
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PRZYWÓDCY

Bolesław I Chrobry (967–1025)

Pierwszy król Polski, syn Mieszka I. Mądry 
władca i dzielny wojownik, który na krótko 
przyłączył do Polski całe Czechy.

Władysław II Jagiełło (1362–1434)

Pogromca Krzyżaków spod Grunwaldu. 
Litwin z pochodzenia, twórca unii Polski  
z Litwą i założyciel dynastii Jagiellonów.

Jan III Sobieski (1629–1696)

Obrońca Polski i Europy przed zakusami Tur-
cji. Zasłynął zwycięską odsieczą oblężonego 
Wiednia w 1683 roku.

Józef Poniatowski (1763–1813)

Słynny polski wódz z okresu wojen napole-
ońskich i niekoronowany król Polski. Zginął 
w wodach rzeki Elstery w trakcie bitwy pod 
Lipskiem w 1813 roku.

Emilia Plater (1806–1831)

Kobieta, dowódca wojskowy z okresu po-
wstania listopadowego. Zmarła od ran nie-
długo po powstaniu. Patronka kobiecego 
oddziału Wojska Polskiego na Wschodzie 
podczas drugiej wojny światowej.

Józef Piłsudski (1867–1935)

Polski dowódca wojskowy i polityk, jeden  
z głównych twórców odrodzonego państwa 
polskiego. Dowodził armią, która w 1920 
roku powstrzymała bolszewicki najazd na 
Europę.

Władysław Anders (1892–1970)

Polski generał z okresu drugiej wojny świa-
towej, zwycięzca spod Monte Cassino. Po 
wojnie pozostał na emigracji, sprzeciwiając 
się rządzącym Polską komunistom.

WAŻNE DATY

966 Chrzest Polski

Data chrztu księcia Polan, Mieszka I. Chrze-
ścijaństwo przywiozła do polski żona Miesz-
ka, czeska księżniczka Dobrawa.

1410 Bitwa pod Grunwaldem

Wielkie i przełomowe zwycięstwo wojsk 
polsko-litewskich nad Zakonem Krzyżackim. 
Od tamtej pory Krzyżacy byli już znacznie 
mniejszym zagrożeniem.

1525 Hołd pruski

Przyjęty przez króla Zygmunta Starego. 
Dawne państwo krzyżackie stało się wtedy 
terytorium zależnym od Polski.

1569 Unia polsko-litewska

Zawarta w Lublinie tworzyła państwo 
polsko-litewskie nazwane Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów. Rzeczpospolita obejmo-
wała tereny dzisiejszej Polski, Litwy, Łotwy, 
Ukrainy i Białorusi.

1791 Konstytucja 3 maja

Pierwsza w Europie i druga na świecie kon-
stytucja. Dzień 3 maja obchodzi się obecnie 
jako święto państwowe.

1920 Bitwa Warszawska

Jedna z najważniejszych bitew w dziejach 
świata. Na wschodnich przedpolach War-
szawy rozbito bolszewicki najazd, ratując 
niepodległość Polski i ocalając Europę przed 
komunizmem.

1980 Powstanie Solidarności

Strajk w Stoczni Gdańskiej zapoczątkował 
olbrzymi ruch społeczny „Solidarność”. 
Zwalczany przez władze ostatecznie dopro-
wadził do upadku komunizmu w Polsce oraz 
Europie.

POMNIKI

Przechodzący przez rzekę (Bydgoszcz)

Rzeźba akrobaty zamontowana na linie 
ponad rzeką Brdą. Jej twarz ma rysy syna 
rzeźbiarza.

Smok Wawelski (Kraków)

Metalowa podobizna smoka przy wejściu 
do jaskini Smocza Jama u podnóża Wawelu. 
Zieje prawdziwym ogniem.

Syrenka (Warszawa)

Syrenka, symbol Warszawy, ma dwa pomni-
ki: na staromiejskim rynku i nad Wisłą. Drugi 
z nich ma rysy poetki Krystyny Krahelskiej.

Neptun (Gdańsk)

Siedemnastowieczny pomnik na fontannie 
w centralnym punkcie Starego Miasta. Od 
1988 roku „ubrany” w listek figowy.

Pomnik Rodziny (Katowice)

Nowoczesna rzeźba na katowickim Placu 
Grunwaldzkim. Przedstawia symboliczne 
postaci dwójki dorosłych i dziecka.

Krasnal (Wrocław)

We Wrocławiu rozstawionych jest ponad 
300 niewielkich rzeźb krasnali. Noszą za-
bawne imiona, czasem upamiętniają ważne 
osobistości kultury i sportu.

Koziołki (Poznań)

Pomnik koziołków znajduje się niedaleko 
wejścia do Urzędu Miejskiego. Nawiązuje do 
ruchomych koziołków na wieży poznańskie-
go ratusza.
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SPORT

Piłka nożna

Najbardziej popularny sport w Polsce. W 1974 
roku Polska pokonała Brazylię, zajmując trzecie 
miejsce na Mistrzostwach Świata. Grzegorz 
Lato został wtedy królem strzelców.

Skok o tyczce

Tyczkarzem był Władysław Kozakiewicz, 
od którego nazwiska pochodzi popularne 
miano obraźliwego gestu, jaki pokazał 
wygwizdującej go publiczności olimpiady 
w Moskwie w 1980 roku.

Bieg przez płotki

Konkurencja lekkoatletyczna, w której za-
wodnicy pokonują płotki na dystansie 100, 
110 lub 400 metrów. Najsłynniejszą polską 
lekkoatletką jest Irena Szewińska, siedmio-
krotna medalistka olimpijska.

Rzut dyskiem

W 1928 roku Halina Konopacka zdobyła 
pierwszy w historii olimpijski złoty medal dla 
Polski, rzucając dyskiem na odległość 39,62 
m. Widzowie oglądający rzuty dyskiem są 
chronieni przed uderzeniem specjalną siatką.

Skoki narciarskie

Zimowa dyscyplina popularna w Polsce za 
sprawą takich gwiazd jak Wojciech Fortuna, 
Adam Małysz czy Kamil Stoch. Największa 
polska skocznia to Wielka Krokiew w Zako-
panem.

Boks

Walka na pięści, kiedyś gołe, obecnie skryte  
w ochronnych rękawicach. Jednym z najwybit-
niejszych pięściarzy w historii Polski był Jerzy 
Kulej. Dwukrotny mistrz olimpijski, stoczył 348 
walk i nigdy nie został znokautowany.

Tenis

Przez ponad połowę XX wieku tenis nie był 
dyscypliną olimpijską. Najsłynniejsi polscy 
tenisiści to Jadwiga Jędrzejowska, Wojciech 
Fibak oraz Agnieszka Radwańska.

SŁAWNI POLACY

Fizyk Maria Skłodowska-Curie 
(1867–1934)

Dwukrotna laureatka nagrody Nobla za 
badania nad promieniotwórczością. Jako 
jedyna kobieta spoczęła we francuskim 
Panteonie.

Malarz Jan Matejko (1838–1893)

Autor słynnych obrazów ilustrujących wiel-
kie wydarzenia z przeszłości Polski. Jego 
najwybitniejsze dzieło to monumentalna 
„Bitwa pod Grunwaldem”.

Papież Jan Paweł II (1920–2005)

Pierwszy od stuleci papież spoza Włoch. 
Odegrał wielką rolę w upadku komunizmu. 
W 2011 roku został beatyfikowany, a w 2014 
kanonizowany.

Odkrywca Paweł Edmund Strzelecki 
(1797–1873)

W XIX wieku badał Amerykę Północną i Po-
łudniową oaz wyspy Pacyfiku. To dzięki nie-
mu najwyższy szczyt Australii nosi nazwę 
Góra Kościuszki.

Pisarz Henryk Sienkiewicz (1846–1916)

Najbardziej znany na świecie pisarz polski, 
zdobywca nagrody Nobla. Jest autorem 
takich powieści jak „Quo Vadis”, „Krzyżacy” 
czy trylogii: „Ogniem i mieczem”, „Potop”, 
„Pan Wołodyjowski”.

Muzyk Fryderyk Chopin (1810–1849)

Jeden z największych kompozytorów epoki 
romantyzmu i największy polski kompozy-
tor, patron prestiżowego, międzynarodowe-
go konkursu pianistycznego.

Astronom Mikołaj Kopernik 
(1473–1543)

Urodzony w Toruniu, jeden z największych 
astronomów w dziejach, odkrywca tego, że 
Ziemia krąży wokół słońca. Także wybitny 
ekonomista i strateg wojskowy.
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