
Czytanie ze zrozumieniem - "Kaczeńce" (wg baśni Ireny Kwintowej) 

Przeczytaj uważnie tekst, a potem odpowiedz na pytania zamieszczone pod nim: 

 

W niewielkiej mazurskiej wsi mieszkał młynarz ze swoją córką Andzią. Dziewczyna lubiła 

wieczorami biec nad wodę i podziwiać swą urodę w tafli wody. Każdego dnia wydawała się 

sobie coraz piękniejsza. Naprawdę była śliczna, ale myślała tylko o sobie. 

 

Z pobliskich zarośli jak urzeczony wpatrywał się w nią biedny rybak Michał. Chciał choć raz 

zobaczyć uśmiech na jej cudownej twarzy. Któregoś razu dostrzegła go Andzia, więc chłopak 

podpłynął bliżej. 

- Dzień dobry! - powiedział. 

 

Ale nie usłyszał odpowiedzi. 

- Podobasz mi się dziewczyno - mówił dalej Michał. 

- Wcale nie jestem ciekawa. Nie tobie pierwszemu. .... 

- Ale mnie nigdy nie obdarzyłaś uśmiechem. .... 

- Może się uśmiechnę, ale... najpierw bursztyny mi przynieś - potrząsnęła warkoczami i 

uciekła do młyna. 

 

A Michał od tej chwili spokoju nie miał. Całe dnie pracował, łowiąc ryby. Zarobione 

pieniądze chował do sakiewki, ale wciąż było mało, aby kupić bursztyny jak miód 

przejrzyste. O niczym nie myślał, nie mógł ani spać, ani jeść. Codziennie wypływał na jezioro 

i nie wracał do wieczora. 

 

Raz nadciągnęła burza, ale zakochany rybak nie zważał na nic. Wtem na spienionej fali 

ukazała się głowa w koronie - ni to ludzka, ni to rybia. Groźną ma twarz, a w oczach 

błyskawice. 

- Dlaczego codziennie we dnie i w nocy łódź twoja nieustannie zakłóca mi spokój ? Widzę 

człeku, że wielka chciwość cię opętała i zostaniesz za nią ukarany - przemówił stwór. 

Oprzytomniał młody rybak, czyż to nie sam Król Ryb do niego przemawia? Myślał, że żyje 

tylko w starych mazurskich baśniach, a tu. .... 

- Co masz na swoje usprawiedliwienie? - zapytał król. 

Michał opowiedział mu o swojej miłości do młynarzówny, o tym, że pracuje bez wytchnienia, 

aby kupić bursztyny złociste jak słonko. 

- Teraz rozumiem - łaskawie skinął głową Król Ryb, uderzył srebrną płetwą o falę i zniknął 

pod wodą, a rybak poczuł w dłoniach sznur bursztynów. 

 

Pospieszył Michał do Andzi, dał jej bursztyny, na uśmiech czeka. Dziewczyna korale na szyi 

wiesza, w wodzie się przegląda, a po uśmiech każe przyjść później. 

- Podarek mój wzięłaś, weź i moje serce. Zostań moją żoną - odważył się poprosić Michał. 

W blasku księżyca ujrzał jej oczy jak zimne krynice i usłyszał jej śmiech - drwiący, okrutny. 

 

Rybak nie czuł już nic, jego marzenia zgasły. Opadł na dno łodzi, która wypłynęła na jezioro. 



Księżyc schował się za chmurami, a gdy wyjrzał, nie było już widać ani łodzi, ani rybaka. 

 

A Andzia, jak zwykle przybiegła wieczorem nad jezioro. Zerwał się wiatr, fala prysnęła pianą 

na jej twarz. Gdy opadła, na brzegu nie było nikogo, tylko na podmokłej łące jaśniały w 

blasku księżyca kaczeńce - kwiaty o płatkach barwy bursztynu. 

 

ZADANIA: 

1. Uporządkuj punkty planu we właściwej kolejności: 

* Zniknięcie Michała. 

* Burza na jeziorze. 

* Piękna młynarzówna. 

* Rozczarowanie rybaka. 

* Ciężka praca Michała. 

* Zamiana Andzi w kaczeńce. 

* Dar od Króla Ryb. 

* Zakochany rybak. 

* Życzenie dziewczyny. 

 

2. W którym punkcie występuje porównanie? 

a) podziwiać swą urodę 

b) jaśniały w blasku księżyca 

c) bursztyny jak miód przejrzyste 

d) zgasły jego marzenia 

 

2. Jaka była młynarzówna? Wybierz cechy, które do niej pasują. 

prawdomówna, fałszywa, uczciwa, samolubna, chciwa, szczera, okrutna 

 

3. Kim był stwór, który ukazał się rybakowi? 

a) Król Jeziora 

b) Król Ryb 

c) Władca Jezior 

d) Władca Wód 

 

4. Wydarzenia opisane w utworze dzieją się na: 

a) Mazurach 

b) Śląsku 

c) Mazowszu 

d) Wielkopolsce 

 

6.Wybierz właściwy morał baśni: 

a) Gdy uczciwie pracujesz, zostaniesz nagrodzony. 

b) Nie myśl tylko o sobie, bo zostaniesz ukarany. 

c) Miłość zawsze pokonuje przeszkody. 

d) Dobro zwycięża, zło zostaje ukarane. 



 

7. Fragment od słów "-Dzień dobry. ..." do "....uciekła do młyna" jest? 

a) opisem 

b) opowiadaniem 

c) dialogiem 

d) listem 

 

8. Które ze zdań jest prawdziwe, a które fałszywe? 

a) Młynarzówna była piękna i kochała Michała. 

b) Władca Jezior ukarał Michała. 

c) Andzia zamieniła się w kaczeńce. 

d) Wszyscy chłopcy kochali się w Andzi. 


