
Dziedzictwo ukryte
pod ziemią!

Karta przebiegu gry 
Czy wiesz, że duża część naszego dziedzictwa jest ukryta pod ziemią? To dziedzictwo 

archeologiczne! W Polsce znanych jest aż ponad 400 tysięcy stanowisk 

archeologicznych, czyli miejsc, gdzie w przeszłości (głównie w prahistorii) żyli i 

mieszkali ludzie.

Odkrywaniem i badaniem zabytków archeologicznych zajmują się specjalni naukowcy - 

archeolodzy. Każdy kto interesuje się dziedzictwem archeologicznych może samemu poznać 

wspaniałe zabytki znalezione w Polsce przez archeologów. Wystarczy, że odwiedzi najbliższe 

muzeum archeologiczne!

Dziś zapraszam Ciebie do wirtualnej wizyty w Państwowym Muzeum Archeologicznym 

w Warszawie. Wejdź w zamieszczony niżej link i poruszaj się po salach muzeum bardzo 

uważnie - zaczynasz od sali, w której znajduje się wielki szałas. Rozwiąż zadania, wybierz 

literki oznaczone cyframi i wpisz je na dole tej strony, a poznasz nazwę najsłynniejszego 

polskiego stanowiska archeologiczne! 

Tutaj wpisz hasło:
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Pierwsza epoka w dziejach świata to epoka kamienia. Najstarsze ślady pobytu ludzi na terenie Polski pochodzą 

sprzed około pół miliona lat! Pozostawione przez nich zabytki znajdujemy w Polsce najczęściej w jaskiniach. 

Czasami możemy też pod ziemią znaleźć pozostałości ich obozowisk. Dzięki temu możemy dowiedzieć się na 

przykład jak wyglądały najstarsze domy, czyli szałasy!

Zadanie 1

Odnajdź szałas zrobiony z kości bardzo dużego zwierzęcia. Jak myślisz - co to było za 
zwierzę?

Odpowiedź: To zwierzę to                                             .  

W czasach epoki kamienia ludzie wykonywali narzędzia i broń z różnych rodzajów kamieni, czyli skał. Żeby 

wytworzyć te przedmioty musieli w odpowiedni sposób uderzyć w kawałek skały na przykłada za pomocą 

twardego kamyka lub kawałka poroża zwierzęcego. Nazywamy to łupaniem. W Polsce archeolodzy odnaleźli 

tysiące tak wykonanych zabytków.

Zadanie 2

Obejrzyj kilka gablot, które stoją w tej samej sali co szałas. Zobaczysz w nich różne 

prahistoryczne narzędzia. Jak nazywa się rodzaj kamienia, z którego zostały wykonane 

te zabytki?

Odpowiedź: Jest to                                                                      .  

W młodszej części epoki kamienia, czyli w neolicie, ludzie zaczęli uprawiać rośliny i hodować zwierzęta. Stali 

się rolnikami. Pierwsi rolnicy pojawili się na terenach Polski niemal osiem tysięcy lat temu!

Zadanie 3

Przejdź do kolejnej sali. Na środku znajdziesz gablotę, w której stoi duża gliniana 

figurka przedstawiająca jedno ze zwierząt hodowanych w prahistorii. Co to za zwierzę?

Odpowiedź: To zwierzę to                                            .  
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Ludzie mieszkający w prahistorii na terenach Polski byli bardzo pomysłowi! Już ponad pięć tysięcy lat temu 

używali ciągniętych przez zwierzęta wozów. Wiemy to, bo właśnie w Polsce, w miejscowości Bronocice, 

odnaleziono jeden z najstarszych na świecie rysunków przedstawiających taki pojazd! 

Zadanie 4

Spójrz na obrazek. Przedstawia on prahistoryczny rysunek wozu. Takim wzorem 

ozdobiono jeden z zabytków - duże naczynie. Z czego jest wykonane to naczynie?

Odpowiedź: Naczynie jest wykonane z                                             .   

Zadanie 5

W tej samej sali znajduje się drewniany warsztat tkacki. Zawieszonych  jest na nim 

bardzo dużo nici obciążonych glinianymi ciężarkami. Przyjrzyj się dokładnie i policz ile  

ciężarków zwisa z warsztatu. Liczbę napisz słownie!

Po epoce kamienia rozpoczęła się epoka brązu. Na ziemiach polskich zaczęła się ona około 4300 lat temu! 

Większość narzędzi wykonywano wtedy z brązu. Brąz to stop, czyli połączenie dwóch metali - miedzi i cyny. 

Później ludzie nauczyli się wykorzystywać jeszcze inne metale, jak na przykład żelazo, od którego pochodzi nazwa 

trzeciej epoki w dziejach świata, czyli epoki żelaza, która zaczęła się około 2800 lat temu.

Ludzie żyjący na terenie Polski w epoce brązu i w początkach epoki żelaza mieli zwyczaj, by ciała swoich zmarłych 

spalać i wsypywać do specjalnych naczyń, zwanych popielnicami albo urnami.

Zadanie 6

Spójrz na rysunek przedstawiający urnę i odszukaj ten 

zabytek w kolejnej sali. Stań dokładnie na wprost gabloty, w 

której znajduje się urna. Czy twarz na urnie zwrócona jest w 

lewą stronę? Napisz „TAK” albo „NIE”.

Odpowiedź:  

Odpowiedź: Ciężarków jest                                                                                                .               
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Jak zrobić ubranie? Prahistoryczni mieszkańcy ziem polskich znali na to pytanie odpowiedź! Używali warsztatów 

tkackich, czyli urządzeń, które pomagały łączyć pojedyncze nici w duży kawałek materiału, czyli tkać. W 

prahistorii tkactwem zajmowały się głównie kobiety.



Archeolodzy znajdują w Polsce bardzo wiele cmentarzysk, czyli miejsc, gdzie ludzie chowali swoich zmarłych. W 

prahistorii były dwa najważniejsze sposoby pochówku. Ciało zmarłego można było zakopać albo spalić, a resztki 

wsypać do urny. Do grobów wkładano też różne codzienne przedmioty, czyli dary grobowe,

Zadanie 7

Przejdź dalej i znajdź miejsce, gdzie pokazano leżący w ziemi szkielet. To rekonstrukcja 

grobu kobiety, która zmarła około dwa tysiące lat temu! Przyjrzyj się dobrze 

przedmiotom leżącym obok. Czy widzisz tam grzebień podobny do tego na rysunku? 

Napisz „TAK” lub „NIE”.

Zadanie 8
W tak zwanym okresie wpływów rzymskich, czyli około dwa tysiące lat temu, ludzie mieszkający na terenie ziem 

polskich uwielbiali się stroić! Nosili ozdoby z metalu, szkła, kości, bursztynu i wielu innych materiałów.

Odpowiedź: Ten kolor to                                                                               .           

Odpowiedź:                           .  

Na lewo od szkieletu stoi gablota z różnymi starożytnymi ozdobami. Jakiego koloru jest 

największy z koralików?

Zadanie 9
Około tysiąc lat temu zaczęły się czasy średniowiecza. Wtedy też dopiero powstała Polska, a nasz książę Mieszko 

przyjął chrzest. Pochodzące z tamtych czasów przedmioty są także częścią naszego dziedzictwa.

Odpowiedź: Mieczy jest                                    .          

Idź dalej i miń dwa pnie drzew przykryte skórami. Niedaleko nich jest gablota, w której 

znajduje się hełm i broń sprzed około tysiąca lat! Ile jest mieczy? Liczbę napisz słownie!

Zadanie 10

Przejdź do ostatnie sali i znajdź duży kamienny posąg. Czy posąg się uśmiecha? Napisz 

„TAK” albo „NIE”!
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Odpowiedź:  
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Tereny Warmii i Mazur zamieszkiwali we wczesnym średniowieczu Prusowie. Do naszych czasów pozostały po 

nich między innymi duże kamienne rzeźby. Te rzeźby to tak zwane Baby Pruskie. W Polsce odkryto kilkadziesiąt 

takich posagów.
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