
 

W I E M, B O  C Z Y T A Ł E M! 
 

Konkurs ze znajomości lektur szkolnych. 

 

Cele konkursu: 

- budzenie zainteresowania lekturami dla klas V – VIII 

- wspomaganie szkolnej edukacji polonistycznej 

- kształtowanie umiejętności kojarzenia nazwiska autora z tytułem książki 

- popularyzacja książek, dobra zabawa 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII. 

Spośród osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi na pytania zostanie rozlosowane 5 

nagród  rzeczowych, wszyscy uczestnicy otrzymają pozytywne punkty z zachowania. 

 

Witamy Was serdecznie. Konkurs, na który Was zapraszam  ma na celu zbliżyć nas 

wszystkich do książki, którą czytamy na co dzień: bo musimy, bo nauczyciel każe, bo jest to 

obowiązkowe. Tą książką jest lektura szkolna.  

Co musicie zrobić? 

 

 Przeczytajcie pytania. Pytań  jest tylko 15.  

 Zapiszcie odpowiedzi. (Za prawidłowe odpowiedzi można uzyska maksymalnie 20 

punktów. ) 

 Odpowiedzi na pytania odeślijcie do mnie przez dziennik elektroniczny.  

 

Pozdrawiam  i zapraszam do zabawy.  

Urszula Śliwińska  

 

I.  „JAKA TO KSIĄŻKA” 

W tym zadaniu należy odgadnąć tytuł utworu oraz nazwisko autora.  
Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 2 pkt. 

 

1. „Siódma klasa wybuchła niepowstrzymanym śmiechem, a zacny 

pan profesor trzymał listy w ręce i przyglądał się im zdumionym 

wzrokiem”. 

…………………………………………… 

 

2. „Wziął do ręki ostrą siekierkę, żeby oczyścić drewno z kory                 

i ociosać je do gładkości, ale nim wykonał ruch, zamarł z ręką 

uniesioną do góry, bo nagle usłyszał czyjś cieniutki, proszący 

głosik: - Tylko nie bij mnie mamo!” 

………………………………………………. 



 

3. „Wszystkie przygotowania były już poprzednio ukończone, więc 

dzieci wyruszyły tego samego dnia kanałem do Izmail,                        

a z Izmaili koleją do Kairu, gdzie miały przenocować, nazajutrz 

zaś jechać do Medinet” 

…………………………………………. 

 

 

4. „Wszystkie te furtki prowadzą do rozmaitych sąsiednich bajek. 

(...)               Na każdej furtce jest tabliczka z napisem 

wskazującym, do której bajki prowadzi.” 

…………………………………………………. 

 

 

5. „Dziś rano, zanim poszedłem do szkoły, listonosz przyniósł dla 

mnie paczkę, prezent od Buni. Fajny chłop z tego listonosza! 

Tata, który pił właśnie kawę z mlekiem, złapał się za głowę.    

„Oj, oj, oj, zanosi się na jakąś katastrofę!” (...) ja otworzyłem 

paczkę, no i bomba: to było pudełko kredek! (...)" 

…………………………………………………… 
 

 

II. „PRAWDA CZY FAŁSZ” 

 

Zadaniem jest rozpoznanie, które zdania są prawdziwe, a które nie.                            
Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. 

 

1. Akcja utworu „Ten obcy” rozgrywa się we wsi Olszyna. 

………… 

 

2. Lassie była ulubionym kotkiem Joe. 

…………. 

 

3. Najlepszą przyjaciółką Ani Shirley była Diana. 

      ………… 

 

4. Goplana była siostrą Aliny. 

     ………… 



 

5. Felix, Net i Nika rozbili Gang Niewidzialnych Ludzi. 

     ………... 

 

III. „JEDNA Z TRZECH” 

 

Wybierz prawidłową odpowiedź.  Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. 

 

1. Imiona rodzeństwa z książki „Lew, czarownica i stara szafa”                   

od najstarszego do najmłodszego to: 

a) Piotr, Edmund, Łucja, Zuzanna 

b) Zuzanna, Piotr, Edmund, Łucja 

c) Piotr, Edmund, Zuzanna, Łucja, 

 

2. Jak miała na imię główna bohaterka książki pt.: „Tajemniczy 

ogród”? 

a) Mary  

b) Maria  

c) Martha  

 

3. Jak nazywał się  przywódca grupy „Chłopcy z Placu Broni”? 

a) Feri Acz 

b)Janosz Boka 

c) Ernest Nemeczek 

4. Jakie przezwisko w szpitalu miał Oskar z książki „Oskar i Pani 

Róża”? 

a) Bekon 

b) Jajogłowy 

c) Einstein 

 

5.  Na jakiej planecie mieszkał główny bohater książki „Mały 

Książę”? 

a) Planeta B-612 

b) Planeta 325 

c) Planeta 329 
 


