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 Dzień dobry. 

 

Fot. 1. Magdalena Pijas 

 

1. Przeczytaj uważnie tekst. 

Horyzont powoli rozświetlał nad wyraz spokojną taflę bezkresnej wody. Cienie 

ciemności nocy stopniowo zatapiały się w głębinach oceanu, a słońce z upodobaniem 

przeglądając się w odcieniach wodnego błękitu, chociaż jeszcze dosyć niemrawe, 

zaczynało już iskrzyć barwami rozproszonego złota.  
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Na pokładzie o tej porze poza sternikiem i kapitanem Wawrzyńcem 

nie przebywał nikt. Pozostali towarzysze wyprawy odpoczywali w swoich kajutach, 

słychać było tylko rozlegające się głośne chrapanie. To siwobrody bosman po nocnym 

czuwaniu zapewne śnił o znalezieniu ukrytego na dzikiej i zapomnianej wyspie, 

skarbu. Po chwili zaczęły docierać odgłosy krzątaniny kucharza, który rozpoczął 

przygotowywanie ulubionych potraw współtowarzyszy.  

Statek kołysany uderzającymi o burtę lekkimi falami oceanu mknął niczym 

strzała w obranym kierunku. Nagle rozległ się dźwięk gongu.  

To kapitan Wawrzyniec dawał znak, że czas już rozpocząć kolejną wachtę, 

a kiedy cała załoga zameldowała się na pokładzie, rozwinął rulon mocno 

podniszczonych skrawków pergaminu. Oczom podróżników ukazały się fragmenty 

mapy z konturami lądów oznaczonymi dziwnymi znakami. Na twarzach załogi 

pojawiło się zwątpienie, niektórzy zaczęli dawać coraz głośniej upust swojemu 

niezadowoleniu.  

Kapitan Wawrzyniec uspokoił wszystkich, prosząc o uważne przyjrzenie się 

mapie. Ktoś krzyknął, że to alfabet Morse’a, a już każdy pośród radosnych tańców 

i śpiewu szant, chciał podjąć próbę odszyfrowania tajemniczych zapisków. 

Z niecierpliwością i ciekawością przystąpiono do działania. 

Pomóżmy załodze kapitana Wawrzyńca! Cdn. 
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Fot. 2. Maria Pijas 

 

2. Na podstawie tekstu udziel pisemnych odpowiedzi na pytania. 

 Powodzenia ! 

 

 

 Jak wyglądał świt na oceanie? W swojej odpowiedzi możesz przytoczyć 

odpowiednie fragmenty tekstu. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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 Co działo się na statku wczesnym rankiem, o wschodzie słońca? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Kto zarządził zbiórkę na pokładzie statku i dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Jak zareagowali podróżnicy na widok tajemniczego rulonu? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Jaką podjęto decyzję? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękuję! 


