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Lista lektur w pakiecie Elementarz odkrywców, klasa 2

Semestr 1
• Wiera Badalska „Legenda o białym orle” (tekst w podręczniku)
•  Justyna Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech 

prawych i sześciu lewych)” (Wstęp, „Opowieść o skarpetce drugiej…”)
• Jan Brzechwa „Na straganie” (tekst w podręczniku)
• Alina i Czesław Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda”
• Wanda Chotomska „Alfabet” (tekst w podręczniku)
•  Wanda Chotomska, Wacław Bisko „Pies z ulicy Bałamutów” (tekst 

w podręczniku)
• Waldemar Cichoń „Cukierku, ty łobuzie!” (fragment w podręczniku)
• Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka” („Zagadka czwarta”)
•  Lucyna Krzemieniecka „Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał” 

(fragment w podręczniku)
• Mira Lobe „Babcia na jabłoni” (fragment w podręczniku)
• Danuta Parlak „Kapelusz Pani Wrony” („Wystraszek”)
• Małgorzata Strzałkowska „Król Lul i warzywa” (tekst w podręczniku)
• Danuta Wawiłow „Jak tu ciemno” (tekst w podręczniku)

Semestr 2
• Jan Brzechwa „Na wyspach Bergamutach” (tekst w podręczniku)
• Jan Brzechwa „Prima aprilis” (tekst w podręczniku)
• Jan Brzechwa „Sowa” (tekst w podręczniku)
• Jan Brzechwa „Żuk” (tekst w podręczniku)
• Wanda Chotomska „Dlaczego cielę ogonem miele?” (tekst w podręczniku)
• Wanda Chotomska „Dzieci pana Astronoma” (fragmenty)
• Wanda Chotomska „Legenda o Warsie i Sawie” (tekst w podręczniku)
• Jan Grabowski „Czarna owieczka”
•  Małgorzata Strzałkowska „Pasta z jajek z musztardą”, „Pasta z twarożku 

i łuskanych pestek słonecznika”, „Witaminowa bomba” (teksty w podręczniku)



Elementarz
odkrywców klasa



realistyczne zdjęcia 
obrazują świat przyrody

drugi poziom trudności 
(tekst dla dzieci lepiej 
czytających – kolor czarny 
i zielony)

pytania do tekstu 
i polecenia

ćwiczenia z edukacji 
przyrodniczej

pierwszy poziom trudności
(tekst podstawowy dla wszystkich dzieci – kolor zielony)

 
1.  Jakie warzywa mają jadalne korzenie? Jakie mają jadalne liście? Jakie – łodygi, owoce, a jakie 

kwiaty? Wymień nazwy wszystkich warzyw znajdujących się w koszykach.

2. Jakie znasz inne warzywa, które można włożyć do tych koszyków?

3. Które warzywo można włożyć do więcej niż jednego koszyka? Z jakiego powodu?

jadalne 

jadalne 
jadalne 

jadalne jadalne 

43

krąg tematyczny

temat dnia



zadania trudniejsze

4 Jestem w drugiej klasie    Witamy po wakacjach

1. Powiedz, jakie przedmioty zapakowało do tornistra dziecko.

2.  Co, oprócz przyborów szkolnych, dziecko chciało zabrać do szkoły? 
Co sądzisz o tym pomyśle? 

3.  Jak wyglądały twoje przygotowania do szkoły? Które z przedmiotów wymienionych 
w wierszu znalazły się też w twoim plecaku? Których w nim nie ma?

4. Powiedz, jaka atmosfera panowała w twojej klasie pierwszego dnia szkoły.

Wanda Chotomska

wó stó
wole stole!

dró
drodze

odzie
ó

Kó bró
ozy brody

ó
o

So só
mro mró

pól owy
polu ó

Sól soli ból boli
mróz mrozi wóz wozi

ód odzi smród smrodzi
o

ó o!

1.  Wyszukaj w tekście i zapisz w zeszycie 
pary wyrazów, w których ó wymienia się na o. 

2.  Przeczytaj głośno rymowankę, wyraźnie wymawiając 
wyróżnione wyrazy. Zapamiętaj dwie ostatnie linijki 
tej rymowanki. 

3.  Podaj inne przykłady wyrazów, w których 
ó wymienia się na o.

57Trudne słówka, łatwe słowa

stopniowe wprowadzenie 
różnych form wypowiedzi 
pisemnych

tekst do słuchania wprowadzenie 
w świat ortografi i

wprowadzenie w świat 
emocji i wartości

1.  Przyjrzyj się zdjęciom brzozy i jej liścia. 
Przeczytaj zdania opisujące brzozę.
Uporządkuj ich kolejność zgodnie 
z pytaniami – powstanie wtedy opis 
brzozy. Zapisz ten opis w zeszycie.

Opis brzozy

61

5Co wrzesień niesie?

1. Powiedz, jak dzieci przyjęły nowego kolegę. Czego się dowiedziały o Amirze?

2.  Przygotuj krótką wypowiedź, w której przedstawisz się nowej koleżance lub nowemu koledze.

3.  Wyobraźcie sobie, że Amir przyszedł do waszej klasy. Zastanówcie się wspólnie, 
o co chcielibyście go zapytać. Zapiszcie swoje pytania na tablicy.

Zofia Stanecka

Nowy

Tolerancja to szanowanie czyjejś inności. Wśród nas nie ma dwóch takich 
samych osób, tak jak nie istnieją dwie identycznie wyglądające zebry 
czy dwa takie same płatki śniegu. Różnimy się od siebie kolorem 
skóry i włosów. Jedni mają piegi, inni noszą okulary. Ktoś ma 
odstające uszy, ktoś inny włosy jak marchewka. Mówimy 
w różnych językach, inaczej myślimy, czym innym 
się interesujemy. To jest ciekawe, bo sprawia, że każdy z nas jest 
inny, niepowtarzalny. Kiedy zgadzamy się na te różnice między 
nami, pokazujemy, że szanujemy siebie nawzajem. Dzięki 
temu wszyscy możemy dobrze się czuć w jednej klasie.

Zadajemy pytania

1.  Ułóż trzy pytania do tekstu „Z notesu Matyldy”. Powiedz je głośno. Pytania rozpocznij od 
słów:   

Jakimi jeszcze wyrazami mogą się zaczynać pytania? Podaj przykłady.

2.  Obejrzyj zdjęcia z wakacji. Ułóż jak najwięcej pytań na temat przedstawionych 
sytuacji.

3.  Ułóż pytanie z rozsypanki i zapisz je w zeszycie.

o

13

przekaz dla dziecka 
o emocjach i wartościach

ćwiczenia 
z edukacji 
polonistycznej 
i społecznej

wprowadzenie 
w świat nauki 
o języku

3.  Ułóż pytanie z rozsypanki i zap



4 Jestem w drugiej klasie    Witamy po wakacjach

1. Powiedz, jakie przedmioty zapakowało do tornistra dziecko.

2.  Co, oprócz przyborów szkolnych, dziecko chciało zabrać do szkoły? 
Co sądzisz o tym pomyśle? 

3.  Jak wyglądały twoje przygotowania do szkoły? Które z przedmiotów wymienionych 
w wierszu znalazły się też w twoim plecaku? Których w nim nie ma?

4. Powiedz, jaka atmosfera panowała w twojej klasie pierwszego dnia szkoły.

Wanda Chotomska

– Co zapakujesz w tornister? 



5Co wrzesień niesie?

1. Powiedz, jak dzieci przyjęły nowego kolegę. Czego się dowiedziały o Amirze?

2.  Przygotuj krótką wypowiedź, w której przedstawisz się nowej koleżance lub nowemu koledze.

3.  Wyobraźcie sobie, że Amir przyszedł do waszej klasy. Zastanówcie się wspólnie, 
o co chcielibyście go zapytać. Zapiszcie swoje pytania na tablicy.

Zofia Stanecka

Nowy

Tolerancja to szanowanie czyjejś inności. Wśród nas nie ma dwóch takich 
samych osób, tak jak nie istnieją dwie identycznie wyglądające zebry 
czy dwa takie same płatki śniegu. Różnimy się od siebie kolorem 
skóry i włosów. Jedni mają piegi, inni noszą okulary. Ktoś ma 
odstające uszy, ktoś inny włosy jak marchewka. Mówimy 
w różnych językach, inaczej myślimy, czym innym 
się interesujemy. To jest ciekawe, bo sprawia, że każdy z nas jest 
inny, niepowtarzalny. Kiedy zgadzamy się na te różnice między 
nami, pokazujemy, że szanujemy siebie nawzajem. Dzięki 
temu wszyscy możemy dobrze się czuć w jednej klasie.
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Wakacje to pora zmian!

!

6 Jak się zmieniliśmy?   



k K  D   C n N
u U k K d D y b B c C n N

1. Jak się zmieniły dzieci podczas wakacji? Co nowego wydarzyło się w ich życiu?

2. Znajdź w tekście imiona wszystkich dzieci. Jak zostały one zapisane? 

3.  Opowiedz, jakie zmiany zaszły u ciebie w czasie wakacji. Z której zmiany cieszysz się najbardziej?

  Odczytaj litery zapisane na niebieskim pasku.

   Wybierz samogłoski i je wyśpiewaj. Następnie zrób to samo ze spółgłoskami. Co zauważasz?

7



Polskie krajobrazy

jezioro

rzeka

morze

8 Jak się zmieniliśmy?     



krajobraz nizinny

krajobrazy górskie

9



Mocne strony 
 

1. O czym dzieci rozmawiały z panią pedagog? 

2.  Co się okazało podczas tych zajęć? 

3.  W jakich sytuacjach można się zwracać do pani pedagog z prośbą o pomoc? Porozmawiajcie o tym.

4. Wymień inne osoby, które pracują w szkole. Na czym polega ich praca?

5. Powiedz, jakie są twoje mocne strony.

10 Kto pracuje w naszej szkole?  



1.  Dobierz samogłoski tak, żeby powstały wyrazy. Utwórz jak najwięcej różnych wyrazów. 
Zapisz je w zeszycie.

2.  Odczytaj wyrazy zapisane sylabami. Jakie głoski zostały wyróżnione na czerwono. 
Policz, ile ich jest w każdej sylabie. Co zauważasz?

3.  Utwórz wyrazy jednosylabowe. Zapisz w zeszycie utworzone wyrazy. W zapisanych 
wyrazach zaznacz na czerwono samogłoski. Popatrz na wzór.
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1. Co robiła Matylda z rodzeństwem i rodzicami 10 i 11 lipca?

2. Którego dnia wydarzyło się coś niezwykłego? Opowiedz o tym.

3.  Opowiedz o wybranym dniu twoich wakacji. Wybierz taki dzień, w którym zdarzyło się 
coś ciekawego.

   Odczytaj litery zapisane na niebieskim pasku. Jakie to są głoski: samogłoski czy spółgłoski?

   Odszukaj w tekście imiona i nazwisko dzieci. Odczytaj je.

10
lipca

11
lipca

12 Wakacyjne wspomnienia    Letnie opowieści



Zadajemy pytania

1.  Ułóż trzy pytania do tekstu „Z notesu Matyldy Miłek”. Powiedz je głośno. Pytania 
rozpocznij od słów:   

Jakimi jeszcze wyrazami mogą się zaczynać pytania? Podaj przykłady.

2.  Obejrzyj zdjęcia z wakacji. Ułóż jak najwięcej pytań dotyczących przedstawionych 
sytuacji.

3.  Ułóż pytanie z rozsypanki i zapisz je w zeszycie.

Kto o

13



1.  Jakie pamiątki przywiozły dzieci z wakacji? Czym się różniła pamiątka Krysi od pamiątek 
innych dzieci?

2.  Opowiedz o swoich wakacyjnych pamiątkach. Narysuj na kartonie miejsce, z którego 
pochodzi twoja ulubiona pamiątka.

3. Przygotujcie w klasie wystawę wakacyjnych pamiątek i rysunków na temat wakacji.

14 Wakacyjne skarby  



j J   
f F j J ó ą ę h H ż Ż

Kruk sowa sarna

   Odczytaj litery zapisane na niebieskim pasku. Które z nich to samogłoski, a które spółgłoski?

   O jakich zwierzętach jest mowa w tekście? Odczytaj ich nazwy.

Razem weselej

1.  Jak Helenka spędzała czas u wujka na wsi? Co ciekawego zobaczyła?

2.  Kim był Tomek? W jaki sposób Helenka utrzymuje z nim kontakt po wakacjach?

3.  Opowiedz o swoich wakacyjnych koleżankach i kolegach. Czy utrzymujesz z nimi kontakt? 
W jaki sposób się kontaktujecie?

15Wakacyjny przyjaciel 



16 Ptasie pożegnania  



 
1. Dlaczego krasnal chciał się wybrać za morze?

2.  Opowiedz, jak wyglądała wyprawa krasnala z sójkami. 

3. Co powiedział krasnalowi wróbel?

4.  Na podstawie tekstu wyjaśnij, co znaczy powiedzenie 
 wybierać się jak sójka za morze .

17



Z notatnika obserwatora przyrody

18 Ptasie pożegnania   



1.  Które z ptaków pokazanych na zdjęciach odlatują na zimę
do ciepłych krajów? Wymień inne znane ci ptaki, które na zimę
odlatują z Polski. Jakie sposoby przelotu ptaków zostały tu
przedstawione?

2.  Powiedz, które ptaki „mają łatwiej” podczas przelotu. 
Dlaczego tak jest?

3.  Wymień ptaki, które pozostają na zimę w Polsce. 
Czy znasz jeszcze jakieś inne ptaki należące do tej grupy?

19



Opis

Uzupełnij ustnie opis sójki wybranymi wyrazami z ramki.

1. Popatrz na zdjęcia sójki. Przyjrzyj się, jak ona wygląda.

Ma 
Ma 

 

Opis sójki

20 Ptasie pożegnania  



 

 
1. Kto to jest kolekcjoner? Jakimi cechami trzeba się wyróżniać, żeby nim zostać?

2. Czy znasz jakiegoś kolekcjonera? Jeśli tak, powiedz, co kolekcjonuje.

3.  Z pomocą nauczyciela lub rodziców wyszukaj w internecie informacje na temat różnych 
niezwykłych kolekcji.

Co kto kolekcjonuje?

21Wakacyjne kolekcje



 Co zostało zapisane na niebieskim pasku? Wypowiedz wszystkie głoski. Co zauważasz?

1.  Jakie czynności wykonuje klasowy dyżurny, o którym mowa w wierszu? 
Co to znaczy  mieć sporo na głowie ?

2. Jak można pomóc dyżurnemu, żeby miał mniej pracy? Kto może to zrobić?  

3.  Przygotujcie projekty odznaki dla uczniów wspaniale wywiązujących się z obowiązków 
dyżurnego. Wymyślcie własną nazwę dla superdyżurnego.
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22 Zasady w szkole i poza szkołą    Obowiązki dyżurnego



Dwuznaki

1.  Przeczytaj tekst. Podkreślone wyrazy podziel na głoski. Następnie wypowiedz głośno te 
głoski, które są zapisane za pomocą dwóch liter. Pierwsza taka głoska jest zaznaczona.

 sz    rz       

 Zapisz w zeszycie podkreślone wyrazy, 
dzieląc je na głoski, tak jak we wzorze. M–a–t–e–u–©]

 Podaj przykłady innych wyrazów z dwuznakami. Zapisz kilka z nich w zeszycie. 
Zapytaj nauczyciela o poprawną pisownię.

2.  Policz głoski i litery w podanych wyrazach. Popatrz na wzór.

6

3.   W zdaniach o obowiązkach dyżurnego pomieszały się wyrazy oznaczające czynności. 
Popraw te zdania i zapisz je w zeszycie. Podkreśl wyrazy z dwuznakami.

 
 

23



W klasie

 

24 Nasze klasowe zasady 



 – 

 
1. O jakich klasowych zasadach jest mowa w wierszu? 

2. Podaj przykłady innych zasad, które obowiązują w szkole.

3.  Wybierz jedną z zasad przedstawionych w wierszu. Wytłumacz, co może 
się stać, jeśli się jej nie przestrzega. 

4.  Wybierz jedną zwrotkę wiersza i naucz się jej na pamięć.

5.  Przygotujcie zestaw klasowych zasad i przedstawcie je w formie znaków 
przypominających znaki drogowe.

25



26 Zasady poruszania się po drodze   



 
1. Powiedz, jakie zasady poruszania się po drodze złamał jamnik.

2. Co poradził jamnikowi policjant? Odczytaj zasady zapisane dużą czcionką.

3. Wybierz trzy zasady, o których jest mowa w wierszu, i naucz się ich na pamięć.

4. Jak myślisz, po co są znaki drogowe? Podaj przykłady znaków, które dobrze znasz.

5.  Odegrajcie w parach jedną z sytuacji przedstawionych w wierszu. Jedno z was niech będzie 
policjantem, a drugie – jamnikiem.

27



W autobusie

twoje tajne sprawki? 

 
1.  Przeczytaj wiersz i przyjrzyj się ilustracjom. 

Powiedz, o jakich zasadach zachowania 
w autobusie przypominają. Które z nich 
są ważne ze względu na bezpieczeństwo, 
a które sprzyjają przyjaznej atmosferze?

2.  Przeczytajcie wiersz głośno i wyraźnie. 
Niech każdą zwrotkę czyta inna osoba.

3.  Przygotujcie w grupach scenki dotyczące 
właściwego i niewłaściwego zachowania 
w środkach komunikacji. Wykorzystajcie 
w nich wybrane zwrotki z wiersza.

28 W autobusie i w tramwaju  



Wspomnienia niebieskiej tarczy

 
1.  Przyjrzyj się zdjęciom z dawnych czasów i powiedz, 

czym dawna szkoła różni się od obecnej.

2.  Porozmawiajcie z waszą nauczycielką lub waszym nauczycielem o tym, 
jak wyglądały lekcje w dawnej szkole.

3.  Po czym można poznać, że te zdjęcia zostały wykonane dawno temu?

29Każdy był kiedyś uczniem



W sadzie

1.  Co robi osoba, o której mowa w wierszu? Co robią wymienione w tekście zwierzęta? 

2.  Wskaż fragmenty wiersza opisujące nadchodzącą jesień.

3.  Jakie zmiany w przyrodzie możesz zaobserwować za oknem?

4.  Naucz się wiersza na pamięć.

30 Kończy się lato    Pożegnanie lata



Kalendarz pór roku

 1.  Przyjrzyj się kalendarzowi pór roku 
i odczytaj nazwy jesiennych miesięcy.

 2.  Do jakich pór roku należą miesiące, 
których nazwy są rozwiązaniami rebusów?

k=j
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31



1.  Jakie odgłosy usłyszała rodzina podczas wycieczki do lasu? Wyszukajcie wspólnie zdania, które 
o tym mówią.

2.  Jakie inne odgłosy można usłyszeć w lesie? Porozmawiajcie o tym.

3.  Zorganizujcie zabawę w naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

32 Poznajemy dźwięki przyrody  



1.  Przeczytaj zdania. Wybierz wyrazy z  ś ,  ć ,  ź ,  ń ,  dź . Zapisz je w zeszycie.

2. Przeczytaj nazwy obrazków.

 Odczytaj litery, które występują po  ś ,  ć ,  ź ,  ń ,  dź , i uzupełnij zdanie właściwym 
wyrazem z ramki. Zapisz je w zeszycie.

 

33



34 Jesień w ogrodzie warzywnym



1.  Jakie owoce i warzywa zbiera się jesienią? 
Które z nich najbardziej ci smakują?

2.  Powiedz, czym się różni ogród warzywny od sadu.

3.  Które owoce rosną na drzewach, a które na krzewach?

4.  Do czego służą pokazane na zdjęciach narzędzia 
ogrodnicze?

35



Król Lul i warzywa

 

36 Jesień w ogrodzie warzywnym



1. Dlaczego król Lul zaczął narzekać na zdrowie? Co wtedy zrobił?

2.  Wyjaśnij, co to znaczy pójść po rozum do głowy.

3.  Przepisz do zeszytu fragment wiersza mówiący o czynnościach, jakie wykonał król Lul 
po powrocie z opery. Rysunki zastąp nazwami warzyw. Podkreśl wyrazy odpowiadające 
na pytanie: co zrobił?

4. Zaproponuj inny tytuł wiersza.

37



i

1.  Utwórz sylaby, łącząc spółgłoski zapisane na groszkach z samogłoskami zapisanymi 
na strączkach. Odczytaj je głośno.

2.  Przeczytaj zdania i odszukaj wyrazy ze spółgłoskami  si ,  ci ,  zi ,  ni ,  dzi . Zapisz te 
wyrazy w zeszycie i otocz pętlami sylaby zawierające wymienione spółgłoski.

 Si    zi  ni   
i

 Podaj przykłady wyrazów z tymi sylabami. Zapisz w zeszycie pięć z nich.

 Si    zi  ni    

a e u ó o
a e u ó o

si ni
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ci
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dzia e u ó o

zi

 Odczytaj litery, które występują w zapisanych wyrazach po  si ,  ci ,  zi ,  ni ,  dzi , 
i uzupełnij zdanie właściwym wyrazem z ramki. Zapisz je w zeszycie.

 Teraz zapisz te wyrazy sylabami. 
W każdej sylabie zaznacz na czerwono 
samogłoskę. Popatrz na wzór.

o–g\ro–d/z?i_e,

38 Jesień w ogrodzie warzywnym   



Katarzyna Sowula

W sadzie 

39Owocowe królestwo



trawa

1. Jakie owoce zebrały dzieci w sadzie dziadka? Jak je reklamowały? 

2.  Wybierz dowolny owoc, a następnie spróbuj go zareklamować, tak żeby zachęcić innych 
do jego zjedzenia. Opowiedz o jego wyglądzie i smaku. Wyjaśnij, dlaczego, twoim zdaniem, 
ten owoc jest najlepszy.

3.  Podajcie przykłady nazw owoców o jak największej liczbie głosek. 

Wyszukaj w tekście nazwy owoców, drzew i innych roślin. Odczytaj je.
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Ja nie!

 
1. Na podstawie wiersza powiedz, co świadczy o tym, że jesień jest wesołą porą roku.

2.  Jak rozumiesz fragment: Jesień – roztargniona malarka – gubi farby po lasach i parkach?

3.  Podzielcie się na dwie grupy: pierwsza grupa niech broni stwierdzenia, że jesień jest smutna, 
a druga – niech uzasadnia, że jesień to wesoła pora roku.

4.  Wymień kolory, które kojarzą ci się z kolejnymi porami roku. Uzasadnij swój wybór.

41Kolory jesieni    Smacznie, zdrowo, kolorowo   



 
1. Wytłumacz, dlaczego Igor nie mógł znaleźć żadnego buraka.

2. Jakie znasz inne warzywa, których jadalne części znajdują się pod ziemią? 

3.  Poproś w domu o przepis na swoją ulubioną surówkę i podaj go dzieciom w klasie.

42 Jesień w polu   



 
1.  Które warzywa mają jadalne korzenie, a które jadalne liście? Które – łodygi, owoce, 

a które kwiaty? Wymień nazwy wszystkich warzyw znajdujących się w koszykach.

2. Jakie znasz inne warzywa, które można włożyć do tych koszyków?

3. Które warzywo można włożyć do więcej niż jednego koszyka? Z jakiego powodu?

korzenie

kwiaty
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44 Skąd przybyły ziemniaki?   



 
1.  Opowiedz, jak ziemniaki przywędrowały do Polski.

2.  Jak są nazywane ziemniaki w tekście? Jak mówimy 
na nie w niektórych regionach naszego kraju?

3.  Gdzie dawniej hodowano ziemniaki? 
Porozmawiajcie o tym, co to jest ogród botaniczny.

4.  Podaj kilka przykładów potraw z ziemniaków.
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1. Gdzie się schowały witaminy, o których mowa w wierszu?

2.  Wyszukaj w tekście nazwy warzyw. Która roślina wymieniona w wierszu nie jest warzywem? 
Co wiesz o tej roślinie? 

3.  Ułóżcie jadłospis na cały dzień, ale taki, żeby zawierał jak największą ilość owoców i warzyw.

4. Jakie znasz witaminy? Dowiedz się, w których produktach są one zawarte. 

46 Jem to, co zdrowe  



napoje
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48 Na straganie zamieszanie   



 
1.  Jakie warzywa występują w wierszu?

2.  Zaznaczcie wypowiedzi warzyw 
i przeczytajcie tekst z podziałem na role.

3.  Wykonajcie kukiełki z warzyw. 
Przygotujcie inscenizację wiersza 
i pokażcie ją młodszym koleżankom 
i kolegom.

4.  Jakie znasz inne wiersze i piosenki 
o warzywach? Wymień ich tytuły.

49
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