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Wstaw słowa z listy do tekstu. Pamiętaj, żeby zmienić końcówki gramatyczne niektórych z nich 

 

mieszkańcy, szlachta, rycerz, zabytki, rozbiory, gród, wyzwolenie, dzielnice, zniszczenia, naczelnik, 

podziemie, pożar, książę, szlaki 

 

Dzisiejsza stolica Polski ma za sobą niezwykle burzliwą historię która podobno zaczęła się nad 

brzegiem Wisły. Według legendy to tam rybak Wars zakochał się w syrenie Sawie, a 

..............................1, w którym zamieszkali, nazwano na ich cześć Warszawą. Co tak naprawdę 

wiadomo o początkach stolicy? 

Początki dzisiejszej stolicy 

Według historyków Warszawa uzyskała prawa miejskie (stała się miastem) około 1300 roku. Jej 

nazwa pochodziła od ......................................2 o imieniu Warsz z rodu Rawów, który był 

właścicielem małej wsi na terenie obecnej Warszawy.  Na początku Warszawa nie należała do 

Królestwa Polskiego, ale do samodzielnego Księstwa Mazowieckiego. 

Nowa Warszawa 

Na początku XV wieku Stara Warszawa została zdewastowana w wyniku wojny z księciem 

moskiewskim, a kiedy umarł ostatni .........................3 mazowiecki, całe miasto zostało włączone do 

Królestwa Polskiego. W XV wieku na północ od Starej Warszawy zbudowano nową część miasta – 

Nową Warszawę, która rozwijała się dynamicznie. Miasto stało się siedzibą sejmów – spotkań 

............................4, która podejmowała wiele państwowych decyzji – oraz miejscem elekcji królów 

polskich. 

Warszawa stolicą 

Decyzję o przeniesieniu Stolicy z Krakowa do Warszawy podjął król Zygmunt III Waza. Główną 

przyczyną podjęcia tego kroku był ............................5 Zamku Królewskiego na Wawelu, ale nie 

mamy na to dowodów w postaci dokumentów. Być może powody były inne.  

Królestwo Kongresowe 

W 1815 r., już po ..............................6 polski, miał miejsce kongres wiedeński. Zdecydowano w nim 

o powstaniu Królestwa Kongresowego, którego stolicą została Warszawa. W ciągu trzydziestu lat 

istnienia tego politycznego tworu nastąpił intensywny rozwój kapitalizmu i industrializacji miasta. 

Życie Warszawy rozwijało się - powstawały teatry, banki, otworzono również Uniwersytet 
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Warszawski. W .................................7 działały organizacje konspiracyjne, które doprowadziły do 

wybuchu dwóch powstań - listopadowego i styczniowego. Oba powstania okazały się nieudane i 

sprowadziły na miasto falę represji i eskalację rusyfikacji. 

Warszawa w obliczu wojny światowej 

Pomimo ...............................8, I wojna światowa przyniosła Warszawie jeszcze jedno ważne 

wydarzenie - w 1915 r. po stu latach obecności, Rosjanie wycofali się z Polski. Po zakończeniu 

wojny i niemieckiej okupacji miasta, w dniu 11 listopada 1918 r. ...............................9 polskiego 

wojska został  Józef Piłsudski. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 11 listopada obchodzony jest 

jako Święto Odzyskania Niepodległości. Po zakończeniu działań wojennych Warszawa rozwijała się 

w szybkim tempie, coraz bardziej umacniając swoje znaczenie w Europie. 

II wojna światowa 

Kiedy w 1939 r. wybuchła II Wojna Światowa, dynamiczny rozwój Warszawy został przerwany. 

Miasto weszło w skład Generalnego Gubernatorstwa i przez pięć lat okupowane było przez 

hitlerowskie Niemcy. Był to okres mrocznej historii miasta, pełen terroru, zniszczeń i morderstw. 

Zgodnie z planami niemieckimi, Warszawa po wojnie miała stać się jedynie prowincjonalnym 

miastem. Część ............................10 miasta i jego zabytki miały zostać wyburzone, a zniszczone w 

czasie działań wojennych budynki miały nie zostać nigdy odbudowane. ...............................11 nie 

zgadzali się na taki los, dlatego postanowili rozpocząć Powstanie Warszawskie. Choć nieudane, 

powstanie dało nadzieję i pokazało wolę walki całemu światu. 

Warszawa powojenna 

Do .................................12 miasta doszło na przełomie 1944/1945 r. Niemal od razu zaczęto 

odbudowywać Warszawę. Miasto zostało zniszczone w takim stopniu, że jego odbudowa nadała 

miastu zupełnie nowy charakter. Zmienił się kształt urbanistyczny miasta, ...............................13 

komunikacyjne biegną dziś w innych kierunkach, a wiele dawnych głównych ulic teraz jest ulicami 

peryferyjnymi. 

Miasto dziś 

Obecnie Warszawa rozwija się i umacnia swoją pozycję metropolii na arenie krajowej i 

międzynarodowej. Bogata historia miasta, a także liczne atrakcje kulturalne, wydarzenia i 

..............................14 sprawiają, że turyści z całego świata chętnie stolicę zwiedzają, a hotele w 

Warszawie pękają w szwach. 
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Odpowiedzi: 

1.gród, 2.rycerza, 3.książę, 4.szlachty, 5.pożar, 6.rozbiorach, 7. podziemiu, 8.zniszczenia, 9.naczelnika, 10.dzielnic, 11.mieszkańcy, 

12.wyzwolenia, 13. szlaki, 14.zabytki 
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