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POLSKIE SŁODYCZE

GOTOWE  MATERIAŁY DYDAKTYCZNE,  ŁATWE  W UŻYCIU! 

MATERIAŁ DYDAKTYCZNY  DLA:
nauczycieli języka,  

trenerów kompetencji międzykulturowych 

DO WYKORZYSTANIA W PRACY:
z imigrantami, studentami na wymianie, osobami 

uczącymi się języka, itp. 
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ZADANIE 1 |  CZERWONA KŁÓDKA

Zadanie 1
Przeczytaj tekst o najbardziej popularnych słodyczach w Polsce.

Poniżej znajdują się zdania – zaznacz trzy informacje, które znajdują się w tekście. 

Utworzą one trzy cyfry kodu do kłódki. 

1. Gdy chcę poprawić sobie humor, idę na długi spacer.

2. W Polsce tradycyjne ciasta zawsze najlepiej kupować w supermarkecie.

3. Głównym składnikiem makowca jest mak.

4. Pleśniak to ciasto kruche z dżemem owocowym.

5. Do sernika nigdy nie możesz dodawać owoców.

6. Sernik możemy jeść tylko na ciepło.

7. W tradycyjnym polskim makowcu powinny znaleźć się bakalie.

8. Makowiec to jedyne ciasto, do którego nie trzeba dodawać cukru.

A teraz zagadka. Zosia marzy o swoim ulubionym cieście. Zgadnij o jakim? Liczba liter w jego nazwie to 

ostatnia cyfra kodu.

Jakie to ciasto?

COŚ SŁODKIEGO PO POLSKU…

Co robisz, aby poprawić sobie humor? Ja jem kawałek czekolady. Tak, 

każdy kraj ma swój słodki przysmak. W polskich cukierniach możesz 

kupić różne ciasta, ale na pewno musisz spróbować kilku tradycyjnych 

wypieków, takich jak: makowiec, sernik i pleśniak. Makowiec składa się z 

maku, cukru i bakalii. Sernik robi się z białego sera. To delikatne ciasto, do 

którego musisz dodać rodzynki lub owoce. Możesz go jeść na ciepło lub na 

zimno, na przykład z galaretką. Pleśniak to ciasto kruche, a więc na bazie 

masła i mąki. Zazwyczaj robimy go z dżemem owocowym – jabłkowym lub 

porzeczkowym i bezą. 

KOD: 

Zjadłabym dziś moje 
ulubione ciasto. Kruche, 

delikatne, z bezą i dżemem 
porzeczkowym.



ZADANIE 2 |  NIEBIESKA KŁÓDKA

Zadanie 2
Przeczytaj  tekst, a następnie odpowiedz na  pytania. Liczba samogłosek w każdej  

odpowiedzi utworzy kod do kłódki.

Są dwa rodzaje tych cukierków – kruche i ciągnące się: 

Pianki oblane czekoladą to: 

Nadziewany batonik w mlecznej czekoladzie to: 

Wafel w gorzkiej czekoladzie to 

Polskie słodycze to nie tylko ciasta, ale także różne cukierki, czekoladki i batoniki. Pierwsze miejsce wśród 

tradycyjnych polskich słodyczy zajmują krówki. To cukierki z mleka, cukru i masła. Mamy dwa rodzaje krówek 

– kruche i ciągnące się. Kolejny smakołyk nazywa się ,,ptasie mleczko’’, ale z ptakami nie ma nic wspólnego. 

Są to waniliowe lub śmietankowe pianki w kształcie prostokąta, oblane mleczną albo gorzką czekoladą. Do 

kawy doskonale pasuje również Prince Polo, czyli oblany gorzką czekoladą wafel z kakaową masą. Warto też 

zjeść batonik czekoladowy z nadzieniem śmietankowym, którego nazwa to zdrobniałe imię męskie - Pawełek.  

KOD: 

A

B

C

D
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ZADANIE 3 |  ZIELONA KŁÓDKA

Zadanie 3
Przeczytaj tekst.

Słodycze często robimy na specjalne okazje. W ostatnim tygodniu karnawału 

odbywa się święto nazywane tłustym czwartkiem. Jego historia jest związana 

ze świętowaniem w dawnych czasach odejścia zimy i przyjścia wiosny. 

Polegało ono na jedzeniu tłustych potraw i piciu wina. Dziś tłusty czwartek, to 

dzień, w którym można bezkarnie objadać się pączkami i faworkami. Pączek 

to wyrób cukierniczy z ciasta drożdżowego w kształcie lekko spłaszczonej 

kuli, który należy smażyć w głębokim tłuszczu na złoty kolor. Tradycyjny 

pączek ma w środku marmoladę i jest posypany cukrem pudrem. W tłusty 

czwartek oprócz pączków można jeść również faworki. To zrobione z żółtek, 

cukru, mąki i śmietany chrupiące ciastka w kształcie kokardki, które należy 

smażyć w głębokim oleju i podawać z cukrem pudrem. 

Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Liczba odpowiedzi prawdziwych i fałszywych 

utworzy dwie pierwsze cyfry kodu.

1. Pączki mają kształt kokardki.  P/F

2. Faworki i pączki smażymy zawsze w głębokim oleju. P/F

3. Tradycyjne faworki mają marmoladę w środku. P/F

4. Pączki nie mają kształtu spłaszczonej kuli. P/F

5. Pączki i faworki to przysmaki przygotowywane z okazji tłustego czwartku. P/F

6. Tłusty czwartek jest w ostatnim tygodniu karnawału. P/F

Aby poznać kolejne cyfry kodu, uzupełnij tekst słowami: „pączek” i „faworek” w odpowiedniej formie 

i liczbie. Policz, ile jest pączków a ile faworków.

Zastanawiam się, co właściwie lepiej smakuje i co zjeść w tłusty czwartek.  czy 

? Chyba lepszy będzie okrągły, usmażony na złoty kolor , najlepiej 

z marmoladą owocową, polany lukrem lub posypany cukrem pudrem. To zdecydowanie lepsza wersja 

niż cienkie, choć chrupiące . Co prawda, smakują świetnie, ale jem ich za dużo. 

Bardzo lubię także  z mniej tradycyjnym nadzieniem, na przykład z bitą śmietaną. 

Niestety, jeden  to aż 450 kalorii. Oznacza to, że, aby go spalić, należy biegać przez 

około 40 minut. Całe szczęście tłusty czwartek nie jest codziennie.

KOD: 

LANGUAGE AND CULTURE ESCAPE BOX | POLSKIE SŁODYCZE   4



ZADANIE 4 |  CZARNA KŁÓDKA

Zadanie 4
Ewa chce upiec swoje ulubione ciasto. Niestety, nie ma wszystkich składników. Uzupełnij 

zdania formami rzeczowników w bierniku i dopełniaczu. Następnie policz, ile razy użyłeś/

użyłaś biernika (kogo? co?), a ile razy dopełniacza (kogo? czego?).

Chcę dziś upiec moje ulubione  (ciasto) – sernik. Niestety, nie mam wszystkich 

składników. Brakuje mi (mąka) i  (cukier).  Muszę iść do 

sklepu i kupić też  (mleko). Nie mam również najważniejszego składnika - 

białego (ser). Tak naprawdę mam tylko gorzką  (czekolada) 

i (rodzynki). Zapomniałam też, że do ciasta muszę dodać 

(proszek) do pieczenia i  (jajka.) 

KOD: X X
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ZADANIE 5 |  CZARNA KŁÓDKA

Zadanie 5
Poniżej znajdują się rozrzucone litery. Każdą z nich możesz wykorzystać tylko raz do 

ułożenia nazw trzech polskich słodyczy. Litery, które zostaną, utworzą słowo, które wskaże 

kolejną cyfrę kodu. 

KOD: X X X

1

2

3
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ZADANIE 6 |  CZARNA KŁÓDKA

Zadanie 6
Desery z różnych stron świata

Uzupełnij tekst o popularnych na świecie deserach poprawnymi formami przymiotnika lub 

rzeczownika. Następnie policz przymiotniki i wpisz ostatnią cyfrę kodu. 

KOD: X X X

Każdy kraj ma swój tradycyjny deser. W Austrii najbardziej popularny jest tort Sachera. 

To ciasto  z marmoladą morelową, które zna każdy mieszkaniec 

Wiednia. We Włoszech obowiązkowo trzeba  spróbować tiramisu. Oryginalny deser 

składa się z  , espresso i 

Mascarpone. Z Nowej Zelandii pochodzi tort Pavlovej, czyli tort 

 z bitą śmietaną i sezonowymi owocami - zazwyczaj: z 

i . W Wielkiej Brytanii na liście ulubionych deserów pierwsze 

miejsce wciąż zajmuje tarta . Ciasto składa się z kwaśnych jabłek 

i dwóch warstw kruchego ciasta. Zwykle ten deser serwuje się z gałką lodów.
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Klucz odpowiedzi 
POLSKIE SŁODYCZE



ODPOWIEDZI |ZADANIE 1 |  CZERWONA KŁÓDKA

Zadanie 1
Przeczytaj tekst o najbardziej popularnych słodyczach w Polsce.

Poniżej znajdują się zdania – zaznacz trzy informacje, które znajdują się w tekście. 

Utworzą one trzy cyfry kodu do kłódki. 

1. Gdy chcę poprawić sobie humor, idę na długi spacer.

2. W Polsce tradycyjne ciasta zawsze najlepiej kupować w supermarkecie.

3. Głównym składnikiem makowca jest mak.

4. Pleśniak to ciasto kruche z dżemem owocowym.

5. Do sernika nigdy nie możesz dodawać owoców.

6. Sernik możemy jeść tylko na ciepło.

7. W tradycyjnym polskim makowcu powinny znaleźć się bakalie.

8. Makowiec to jedyne ciasto, do którego nie trzeba dodawać cukru.

A teraz zagadka. Zosia marzy o swoim ulubionym cieście. Zgadnij o jakim? Liczba liter w jego nazwie to 

ostatnia cyfra kodu.

Jakie to ciasto?

PLEŚNIAK

COŚ SŁODKIEGO PO POLSKU…

Co robisz, aby poprawić sobie humor? Ja jem kawałek czekolady. Tak, 

każdy kraj ma swój słodki przysmak. W polskich cukierniach możesz 

kupić różne ciasta, ale na pewno musisz spróbować kilku tradycyjnych 

wypieków, takich jak: makowiec, sernik i pleśniak. Makowiec składa się z 

maku, cukru i bakalii. Sernik robi się z białego sera. To delikatne ciasto, do 

którego musisz dodać rodzynki lub owoce. Możesz go jeść na ciepło lub na 

zimno, na przykład z galaretką. Pleśniak to ciasto kruche, a więc na bazie 

masła i mąki. Zazwyczaj robimy go z dżemem owocowym – jabłkowym lub 

porzeczkowym i bezą. 

KOD: 

Zjadłabym dziś moje 
ulubione ciasto. Kruche, 

delikatne, z bezą i dżemem 
porzeczkowym.

3 4 7 8 

LANGUAGE AND CULTURE ESCAPE BOX | POLSKIE SŁODYCZE   8



ODPOWIEDZI |  ZADANIE 2 |  NIEBIESKA KŁÓDKA

Zadanie 2

Są dwa rodzaje tych cukierków – kruche i ciągnące się: krówki (2)

Pianki oblane czekoladą to: ptasie mleczko (5)

Nadziewany batonik w mlecznej czekoladzie to: Pawełek (3)

Wafel w gorzkiej czekoladzie to Prince Polo (4)

Polskie słodycze to nie tylko ciasta, ale także różne cukierki, czekoladki i batoniki. Pierwsze miejsce wśród 

tradycyjnych polskich słodyczy zajmują krówki. To cukierki z mleka, cukru i masła. Mamy dwa rodzaje krówek 

– kruche i ciągnące się. Kolejny smakołyk nazywa się ,,ptasie mleczko’’, ale z ptakami nie ma nic wspólnego. 

Są to waniliowe lub śmietankowe pianki w kształcie prostokąta, oblane mleczną albo gorzką czekoladą. Do 

kawy doskonale pasuje również Prince Polo, czyli oblany gorzką czekoladą wafel z kakaową masą. Warto też 

zjeść batonik czekoladowy z nadzieniem śmietankowym, którego nazwa to zdrobniałe imię męskie - Pawełek.  

KOD: 

A

B

C

D

2 5 3 4

Przeczytaj  tekst, a następnie odpowiedz na  pytania. Liczba samogłosek w każdej  

odpowiedzi utworzy kod do kłódki.
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ODPOWIEDZI |  ZADANIE 3 |  ZIELONA KŁÓDKA

Zadanie 3
Przeczytaj tekst.

Słodycze często robimy na specjalne okazje. W ostatnim tygodniu karnawału 

odbywa się święto nazywane tłustym czwartkiem. Jego historia jest związana 

ze świętowaniem w dawnych czasach odejścia zimy i przyjścia wiosny. 

Polegało ono na jedzeniu tłustych potraw i piciu wina. Dziś tłusty czwartek, to 

dzień, w którym można bezkarnie objadać się pączkami i faworkami. Pączek 

to wyrób cukierniczy z ciasta drożdżowego w kształcie lekko spłaszczonej 

kuli, który należy smażyć w głębokim tłuszczu na złoty kolor. Tradycyjny 

pączek ma w środku marmoladę i jest posypany cukrem pudrem. W tłusty 

czwartek oprócz pączków można jeść również faworki. To zrobione z żółtek, 

cukru, mąki i śmietany chrupiące ciastka w kształcie kokardki, które należy 

smażyć w głębokim oleju i podawać z cukrem pudrem. 

Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Liczba odpowiedzi prawdziwych i fałszywych 

utworzy dwie pierwsze cyfry kodu.

1. Pączki mają kształt kokardki.  P/F

2. Faworki i pączki smażymy zawsze w głębokim oleju. P/F

3. Tradycyjne faworki mają marmoladę w środku. P/F

4. Pączki nie mają kształtu spłaszczonej kuli. P/F

5. Pączki i faworki to przysmaki przygotowywane z okazji tłustego czwartku. P/F

6. Tłusty czwartek jest w ostatnim tygodniu karnawału. P/F

Aby poznać kolejne cyfry kodu, uzupełnij tekst słowami: „pączek” i „faworek” w odpowiedniej formie 

i liczbie. Policz, ile jest pączków a ile faworków.

Zastanawiam się, co właściwie lepiej smakuje i co zjeść w tłusty czwartek. Pączki czy faworki? Chyba 

lepszy będzie okrągły, usmażony na złoty kolor pączek, najlepiej z marmoladą owocową, polany lukrem 

lub posypany cukrem pudrem. To zdecydowanie lepsza wersja niż cienkie, choć chrupiące faworki. Co 

prawda, smakują świetnie, ale jem ich za dużo. Bardzo lubię także pączki z mniej tradycyjnym nadzieniem, 

na przykład z bitą śmietaną. Niestety, jeden pączek to aż 450 kalorii. Oznacza to, że, aby go spalić, należy 

biegać przez około 40 minut. Całe szczęście tłusty czwartek nie jest codziennie.

KOD: 3 3 4 2
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ODPOWIEDZI |  ZADANIE 4 |  CZARNA KŁÓDKA

Zadanie 4
Ewa chce upiec swoje ulubione ciasto. Niestety, nie ma wszystkich składników. Uzupełnij 

zdania formami rzeczowników w bierniku i dopełniaczu. Następnie policz, ile razy użyłeś/

użyłaś biernika (kogo? co?), a ile razy dopełniacza (kogo? czego?).

Chcę dziś upiec moje ulubione ciasto (ciasto) – sernik. Niestety, nie mam wszystkich 

składników. Brakuje mi mąki (mąka) i cukru (cukier).  Muszę iść do sklepu i kupić też mleko 

(mleko). Nie mam również najważniejszego składnika - białego sera (ser). Tak naprawdę 

mam tylko gorzką czekoladę (czekolada) i rodzynki (rodzynki). Zapomniałam też, że do 

ciasta muszę dodać proszek (proszek) do pieczenia i jajka (jajka.) 

KOD: 6 3 X X
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ODPOWIEDZI |  ZADANIE 5 |  CZARNA KŁÓDKA

Zadanie 5
Poniżej znajdują się rozrzucone litery. Każdą z nich możesz wykorzystać tylko raz do 

ułożenia nazw trzech polskich słodyczy. Litery, które zostaną, utworzą słowo, które wskaże 

kolejną cyfrę kodu. 

KOD: X X X6

MAKOWIEC

SERNIK

KRÓWKI

1

2

3
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ODPOWIEDZI |  ZADANIE 6 |  CZARNA KŁÓDKA

Zadanie 6
Desery z różnych stron świata

Uzupełnij tekst o popularnych na świecie deserach poprawnymi formami przymiotnika lub 

rzeczownika. Następnie policz przymiotniki i wpisz ostatnią cyfrę kodu. 

KOD: X X X 3

Każdy kraj ma swój tradycyjny deser. W Austrii najbardziej popularny jest tort 

Sachera. To ciasto czekoladowe z marmoladą morelową, które zna każdy 

mieszkaniec Wiednia. We Włoszech obowiązkowo trzeba  spróbować tiramisu. 

Oryginalny deser składa się z biszkoptów  , kawy  espresso i serka 

Mascarpone. Z Nowej Zelandii pochodzi tort Pavlovej, czyli tort bezowy 

z bitą śmietaną i sezonowymi owocami - zazwyczaj: z malinami  

i truskawkami . W Wielkiej Brytanii na liście ulubionych deserów pierwsze 

miejsce wciąż zajmuje tarta jabłkowa . Ciasto składa się z kwaśnych jabłek 

i dwóch warstw kruchego ciasta. Zwykle ten deser serwuje się z gałką lodów.
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