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PRZYSŁOWIA O JAJKU – karta pracy 
 
 

1. Przeczytaj opowiadanie  

Dawno, dawno temu, czyli około 5 wieków temu, w kraju zwanym 
Republiką Genui (dzisiejsze Włochy) żył sobie mały chłopiec, 
który chciał zostać wielkim odkrywcą. Uczył się pilnie wiele lat 
geografii i żeglarstwa, słuchając uważnie opowieści 
napływających do Genui z ówczesnej Europy. Wielu ludzi 
wierzyło wtedy, że Ziemia jest wielką wyspą, na środku 
ogromnego oceanu pokrywającego całą kulę ziemską. Każdy 
zastanawiał się natomiast, jak kiedyś zapełnią się białe plamy na 
ówczesnych mapach i czy można dopłynąć do Indii. Ten dziwny 
kraj był wtedy symbolem dostatku – kto ma przyprawy i złoto, ten 
sprzeda je z ogromnym zyskiem. Mały Krzyś też się nad tym 
zastanawiał, uczył się wszystkich nowych map i postanowił, że 
będzie tym, który dopłynie do Indii. Wielu kolegów i dorosłych 
śmiało się z niego i pukało w głowę, mówiąc „Zginiesz razem ze 
swoim okrętem i załogą! To niemożliwe dopłynąć do Indii i 
pokonać potwory morskie oraz burze, sztormy i daleką podróż.” 
Krzysiu jednak nie poddawał się, zaczął pracę jako ekonomista, i 
w końcu udało mu się dotrzeć na dwór króla Portugalii, ale ten 
nie zgodził się sponsorować takiej wyprawy. Jednak Krzysztof nie 
poddawał się – wyruszył do Hiszpanii i tam przekonał królową 
Izabelę Kastylijską, by pomogła mu zorganizować taką wyprawę. Kolumbowi udało się dokonać rzeczy 
niemożliwej – dopłynął do nowego, nieznanego lądu. Dopiero później okazało się, że nie były to Indie, 
tylko Ameryka Północna i Morze Karaibskie. Dlatego właśnie rdzennych mieszkańców Ameryki 
nazywamy do dziś Indianami, jak uczynił to Kolumb. 
Kiedy wracał ze swojej pierwszej wyprawy do Hiszpanii, na uroczystej uczcie na jego cześć ktoś 
zazdrosny powiedział lekceważąco do sąsiada: „Nie ma nic prostszego, jak przepłynąć ocean. Cóż w 
tym wielkiego?”. Kolumb, usłyszał te słowa i zadał gościom ciekawą zagadkę. „Proszę, postawcie jajko 
na stole.” Wszyscy goście, włącznie z królem i królową, zaczęli się intensywnie zastanawiać, jak można 
tego dokonać. Wiele osób wzięło nawet jajka z błyszczących półmisków i próbowało ustawić je na boku, 
pionowo, na węższym końcu. Nikomu się jednak nie udało, choć było tam wielu uczonych, a także ludzi 
sprytnych. Zagadki były lubianą formą rozrywki w tamtych czasach, więc goście poszli do swoich domów 
i dalej próbowali postawić jajko. Znalazło się nawet kilku magików, którzy próbowali oszukać gapiów i 
nadziewali jajko na maleńką igiełkę. Prawda jednak szybko wyszła na jaw i mieszkańcy Toledo, 
ówczesnej stolicy Hiszpanii, dalej próbowali rozwiązać zagadkę. Wtedy Krzysztof Kolumb pojawił się na 
kolejnej uczcie u króla, a wszyscy z zapartym tchem spoglądali na niego, gdy brał na talerz jajko z 
królewskiego półmiska. Wziął je wtedy do ręki i zapytał się: „Czy udało się waszmościom znaleźć 
rozwiązanie tej zagadki?” Na sali panowała taka cisza, że nawet muchy nie było słychać. Wtedy ktoś z 
końca sali odważył się i powiedział: „Nie da się tego zrobić, to niemożliwe.” Na te słowa Kolumb ustawił 
jajko pionowo na stole, trzymając je palcami i… delikatnie uderzył skorupką o blat królewskiego stołu i 
puścił jajko, które stało nieruchomo. Goście zaczęli sobie przekazywać do dalszych części sali, co zrobił 
Kolumb. Niektórzy kiwali głową z uśmiechem, inni prychali złoszcząc się, że to przecież oszustwo. 
Wtedy Krzysztof powiedział: „Czy jest coś prostszego od tego, co mówiliście jakiś czas temu, że jest 
niemożliwe? Każdy potrafi wykonać zadanie po tym, gdy mu pokazano jak.” I do dziś mówi się, na 
pamiątkę tamtej uczty i wielkiego żeglarza Kolumba, odkrywcy Ameryki, że są rzeczy niemożliwe, które 
da się rozwiązać w bardzo prosty sposób. Jednak tylko nieliczni wierzą, że w ogóle da się to zrobić.  
 
Słowniczek 
waszmość - zwrot grzecznościowy używany między szlachtą, która w społeczeństwie stanowym 
tworzyła grupę uprzywilejowaną  
prychać - gwałtownie wydmuchać powietrze nozdrzami lub wargami, wydając charakterystyczny dźwięk 
 

Domniemany portret Kolumba autorstwa Sebastiano del Piombo 
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 2. Do Dokąd chciał dopłynąć Kolumb?  

 

3. Dokąd dopłynął? 

 

4. Jak miała na imię królowa Hiszpanii, która pomogła mu zorganizować wyprawę?  

 

5. Ile wieków temu żył Kolumb? …………… 
Ile to lat temu?  
Zapisz działanie i oblicz …………..……………………………………………………………………… 

6. Od nazwy jakiego państwa powstało określenie Indianin?  

 

7. Do której Ameryki dopłynął Kolumb?  

 

8. Do poniższych  zdań dopasuj określenia: jajko Kolumba, jajko mądrzejsze od kury, od jajka do 
jabłka. 
A. Znalezienie sposobu podziału obowiązków domowych było dla naszej rodziny było jak 

, 
a wystarczyło dobrać je według tego, co kto lubi robić. 
 
B. Tym razem wykonam to zadanie porządnie,  

 

C. Ooo,  - 
będzie tłumaczyć starej kucharce jak przyrządzić jajko, żeby nie miało salmonelli! 


