
BIBLIOTEKA SZKOLNA ZDALNA

Drodzy uczniowie 

Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie!

Kolejna garść zabaw czytelniczych dla Was.

Z JAKIEJ KSIĄŻKI POCHODZĄ TE CYTATY O PRZYJAŹNI

1. „Z ludźmi jest tak jak z
zegarkami!  Najważniejsze  jest
to, co mają w środku.”

Autorem  tych  słów  jest  Jan
Brzechwa. Z której książki / wiersza
pochodzi ten cytat? *”

4. „To zależy czego od 
przyjaciół oczekujesz- 
odezwał się Merry -
Możesz nam zaufać, że cię nie
opuścimy w dobrej czy złej 
doli, choćby do najgorszego 
końca.
Możesz też nam ufać, że strzec 
będziemy twojej tajemnicy lepiej 
niż ty sam jej strzegłeś. Ale nie 
licz na nas, byśmy ci pozwolili 
samotnie stawić czoło 
niebezpieczeństwu i
odejść od nas bez słowa. 
Jesteśmy twoimi przyjaciółmi…”

a. „Pchła
Szachrajka

Takie słowa mógł powiedzieć 
prawdziwy przyjaciel, a był nim hobbit
Merry, czyli Meriadok Brandybuck, 
jeden z głównych bohaterów jednej z 
powieści J.R.R.
Tolkiena o Śródziemiu.
W której części mitologii 
Śródziemia padły te słowa?

b. „Tryumf 
Pana
Kleksa”

a. „Drużyna
Pierścienia” (I tom
„Władcy
Pierścienia”)

c. 
„Szelmost
wa lisa 
Witalisa”

b. „Hobbit, 
czyli tam
i z powrotem”



2. „Jedyne, co miało jakieś
znaczenie, to to, że znalazłem
mojego pierwszego 
przyjaciela,
a tym samym zacząłem 
naprawdę żyć.”
Tove Jansson napisała serię książek
o Muminkach i ich przyjaciołach.
Kto i w której książce 
powiedział / napisał te słowa? *

5. „Przyjaciele są jak ciche 
anioły, które podnoszą nas, 
kiedy nasze skrzydła 
zapominają, jak latać.”
„Dla całego świata możesz być
nikim, dla kogoś możesz być 
całym światem.”
Te cytaty pochodzą z książki, która 
jest kopalnią myśli na temat 
przyjaźni,
miłości i tego, co w życiu 
najważniejsze. Książka jest lekturą w 
klasach 6 – 8.
Wybierz, która.

a. Włóczykij w książce „Lato 
Muminków”

a. J. Rowling „Harry Potter i kamień 
filozoficzny”.

b. Tatuś Muminka w książce
„Pamiętnik Tatusia Muminka”

b. Antoine de Saint-Exupéry,
„Mały Książę”

a. Buka w książce „Kometa 
nad Doliną Muminków”

c. Barbara Kosmowska
„Pozłacana rybka”



3. „... z każdym stworzeniem
można się porozumieć, jeśli 
się
jest jego przyjacielem. Ale 
trzeba być prawdziwym 
przyjacielem.” Cytat pochodzi z 
książki autorstwa Frances Hodgson
Burnett.

Podaj tytuł książki.

Rozwiązanie : 1.b, 2. B, 3.Tajemniczy 
ogród. 4.a, 5.b, 6. Oskar i Pani Róża.

6. …„Codziennie patrz na świat,
jakbyś oglądał go po raz 
pierwszy.” Przyjaciele mogą być 
równolatkami, może ich też dzielić 
większa różnica
wieku, tak jak w przypadku 
bohaterów książki Érica-Emmanuela 
Schmitta.

Podaj tytuł lektury.

Źródło: http://biblionecik.blogspot.com

http://biblionecik.blogspot.com/


KOLEŻANKA, KOLEGA CZY PRZYJACIÓŁKA, PRZYJACIEL

Na co dzień otoczeni jesteśmy różnymi 
ludźmi. W szkole, w domu, na podwórku czy 
na wakacjach, wszędzie spotykamy inne osoby
i często nawiązujemy z nimi relacje koleżeńskie 
lub przyjacielskie. Z niektórymi znamy się długo,
innych znamy krócej i wciąż poznajemy nowe 
osoby. Mówimy często: to mój znajomy, to mój 
kolega, to mój przyjaciel.

Czy wiemy jednak czym różni się 
koleżeństwo od przyjaźni?

Najprościej mówiąc koleżeństwo łączy nas w okolicznościach, na które nie mamy wpływu.
Mamy znajomych i kolegów w klasie, w bloku , na podwórku, w drużynie sportowej,
na wakacjach, Z niektórymi mówimy sobie tylko „cześć”, z innymi rozmawiamy
czy spotykamy się częściej, niektórych bardziej lubimy.

Spośród tych wszystkich kolegów i koleżanek, czy znajomych z biegiem czasu sami 
wybieramy sobie jednego czy kilka osób, z którymi szczególnie często spędzamy czas i na 
których zawsze możemy liczyć. Nazywamy ich przyjaciółmi.

Ale, aby nazwać kogoś prawdziwym przyjacielem potrzeba dużo czasu na wzajemne 
poznanie się, poznanie swoich zainteresowań, poglądów. Z przyjaciółmi dzielimy się swoimi
tajemnicami, pomagamy sobie w trudnych sytuacjach.

Przyjaciel to ktoś, komu
można zaufać.

KOLEŻEŃSTWO
 Wspólne  uczestnictwo  w
jakimś  większym  lub
mniejszym zespole ludzi,
 Rodzaj więzi, która wynika z
przynależności do danej grupy 
np.: kolega z tego samego 
podwórka,
 Bezinteresowność,
 Szczerość,
 Życzliwość,
 Wyrozumiałość
 Solidarność,
 Cierpliwość
 Gotowość do wspólnej zabawy

PRZYJAŹŃ
 Pomoc w trudnych chwilach,
 Wzajemne zwierzania,
 Akceptacja drugiego 
człowieka - widzenie w nim 
dobra,
 Poznawanie siebie dzięki 
drugiej osobie,
 Przyjemność ze 
wspólnie spędzanego 
czasu,
 Wierność,
 Lojalność,
 Bycie ze sobą na dobre i na złe
 Powierzanie sobie sekretów.

Źródło: oprac. własne



"TEST NA PRZYJACIELA"

1.     . Kiedy Twój kolega z klasy zapyta głośno kto może     mu  
   pożyczyć gumkę lub kartkę papieru? -zgłaszasz się   
jako pierwszy
a) często
b) rzadko
c) jedynie jeśli go lubię
d) od czasu do czasu
e) nigdy

2.     Czy masz wiernego przyjaciela, lub serdeczną     przyjaciółkę?  
a) tak
b) nie, ale mam wielu kolegów, wiele koleżanek
c) nie
d) tak, ale go zmieniam

c) trudno powiedzieć

3.     Czy wydaje Ci się, że inni poszukują Twojego towarzystwa,     że  
   lubią przebywać z Tobą  ?  
a) tak
b) nie

4.     Kiedy po jakiejś zabawie znajdujesz się daleko od Twojej grupy  
np. w czasie przerwy w szkole wydaje Ci się, że inni starają     się  :  
a) szukać Ciebie
b) być daleko od Ciebie, lub przeciwko Tobie
c) nie interesują się Tobą i zostawiają Cię zazwyczaj w spokoju,
d) zależy

5.     Z wymienionych poniżej cech, która   
jest dla Ciebie najbardziej     znacząc  a:  
a) odwaga
b) siła
c) przyjaźń
d) tolerancja
e) inteligencja

6.     Którą z Twoich wad uważasz za     najgorszą:  
a) agresywność
b) sztuczność
c) brak zapału
d) indywidualność lub egoizm
e) brak ambicji osobistej



7.     Do kogo zwracasz się w trudnych  
momentach?
a) do mamy lub taty
b) do brata lub siostry
c) do kolegi lub koleżanki
d) do nauczyciela lub jakiejś starszej osoby
e) do przyjaciela lub przyjaciółki
f) do starszych kolegów

ROZWIĄZANIE TESTU:
1) A-5 / B-3 / C-2 / D-1 / E-0.
2) A-4 / B-3 / C-2 / D-3.
3) A-4 / B-1 / C-2.
4) A-5 / B-2 / C-1 / D-3.
5) A-2 / B-2 / C-5 / D-2 / E-2.
6) A-4 / B-5 / C-2 / D-1 / E-2.
7) A-1 / B-2 / C-3 / D-2 / E-4 / F-5.

WIĘCEJ NIŻ 25 PKT.
Jesteś super przyjacielem. Niektórzy mogą się nawet kłócić by zjednać sobie Twoją przyjaźń, nawet
jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że wszyscy będą się ubiegać
o Twoją przyjaźń a Ty w ten sposób nie będziesz w stanie być prawdziwym przyjacielem żadnego
z nich, ani nie zdołasz w pełni wykorzystać drzemiących w Tobie zdolności.

OD 20 DO 25 PKT.
Jesteś wspaniałym przyjacielem, zawsze skłonnym do wyświadczenia przysługi i do słuchania.
Nie zapomnij jednak o zainteresowaniu się sobą i swoimi sprawami. Postępuj tak dalej i nie 
zapominaj aby być otwartym na innych.

OD 12 DO 19 PKT.
Bądź spokojny, nikt nie będzie się kłócił aby być Twoim przyjacielem. Może dlatego, że lubisz żyć 
w samotności. Jeśli taki jest Twój zamiar to Twoja sprawa. Bądź jednak uważny, aby nie stał się on
zasadą.

MNIEJ NIŻ 12 PKT.
Uważaj! Jeśli nie zmienisz swojej postawy grozi Ci, że staniesz się prawdziwym pustelnikiem.
Gdy zdasz sobie z tego sprawę może być za późno. Samotność ma gorzki smak, zwłaszcza jeśli idzie
w parze z lekceważeniem innych. Postaraj się przynajmniej wsłuchiwać w drugich. Zobaczysz,

że o wiele lepiej być czyimś przyjacielem, ani żyć
w oderwaniu od świata.

Źródło: https://www.profesor.pl/publikacja, 
18073,Scenariusze,Podroz-w-kraine-przyjazni

http://www.profesor.pl/publikacja
http://www.profesor.pl/publikacja




Opowieść o gwoździach ...

Usiądź wygodnie i przeczytaj tę
historię...

Pewnego razu, był sobie
chłopiec z bardzo trudnym
charakterem. Jego ojciec dał mu
paczkę gwoździ i powiedział mu, żeby
przybijał jeden gwóźdź do płotu w
ogrodzie za każdym razem, gdy straci
cierpliwość lub pokłóci się z kimś.

Pierwszego dnia chłopiec przybił
37 gwoździ do płotu w ogrodzie.
W następnym tygodniu chłopiec nauczył się kontrolować i liczba wbitych gwoździ
malała z dnia na dzień. Chłopiec odkrył, że łatwiej jest mu kontrolować się, niż 
przybijać młotkiem gwoździe do płotu.

W końcu nadszedł dzień, w którym chłopiec nie przybił ani jednego 
gwoździa do ogrodowego płotu. Poszedł do ojca i powiedział mu, że tego dnia nie
musiał wbić żadnego gwoździa.

Ojciec powiedział mu wtedy, by wyjmował jeden gwóźdź za każdy dzień,
w którym ani razu nie straci cierpliwości. Minęło wiele dni i nareszcie chłopiec 
mógł oznajmić ojcu, że wyjął wszystkie gwoździe z płotu.

Wtedy ojciec zaprowadził go do ogrodu i rzekł:
- Synu, zachowałeś się dobrze, ale spójrz ile dziur pozostawiłeś w tym płocie. 
Nigdy nie będzie tak samo. Gdy pokłócisz się z kimś i powiesz mu niemiłe słowa,
pozostaną rany i blizny – jak te dziury w płocie.
Możesz zranić kogoś, a potem zaleczyć obrażenia, ale zawsze pozostają blizny.
Nie ma znaczenia, ile razy powiesz „przepraszam” – blizny pozostaną.
Rany spowodowane słowem, bolą tak samo, jak rany fizyczne.

To była wielka nauka dla małego chłopca.

Źródło: 
https://szkolnictwo.pl



CZY ZNASZ TE KSIĄŻKI DETEKTYWISTYCZNE?

Jeśli nie znasz wszystkich książek, to poszperaj w Internecie
i znajdź odpowiedzi. Powodzenia!

1. Seria książek Grzegorza 
Kasdepke skierowana jest dla 
najmłodszych. Bohaterem jest 
detektyw, który rozwiązuje wątki 
na pozór
"kryminalne", a tak naprawdę 
dotyczące zjawisk, z jakimi 
młodzi czytelnicy spotykają się na
co dzień.

Ten detektyw nazywa się:
a. Rogatywka
b. Pozytywka
c. Blomkvist

2. Martin Widmark napisał serię 
książek o dwójce dzieci 
żyjących w mieście Valleby i 
pomagających policji w 
rozwiązywaniu różnych
zagadek. Tytuł każdego z tomów tej
serii rozpoczyna się od słowa
„Tajemnica”.

Jakie mają imiona dzieci, które 
prowadzą własne biuro 
detektywistyczne?

3. To najstarsza powieść z tego 
zestawu. Bohaterem książki 
Ericha Kästnera jest chłopiec, 
który został okradziony w pociągu 
jadącym
do Berlina i na własną rękę, 
bez pomocy policji, próbuje 
złapać złodzieja. Przygodom 
chłopca
towarzyszy dreszczyk emocji i 
dużo dobrego humoru.

Jak na imię miał ten chłopiec?
a. Paul
b. Emil
c. Felix



4. Åke Holmberg napisał serię 
książek, których bohaterem jest
najsprytniejszy ze szwedzkich 
detektywów – Ture Sventon.

Trzy spośród wszystkich tomów w tytule 
mają nazwy europejskich stolic, w 
których toczy się akcja.
Wybierz, w których:

a. Londyn, Paryż, Sztokholm
b. Londyn, Oslo, Berlin
c. Londyn, Paryż, Berlin

5. Kolejne biuro detektywistyczne, tym
razem „Biuro detektywistyczne nr 
2”, którego autorami są Jørn Lier 
Horst i Hans Jørgen Sandnes.

Tytuł każdej książki z tej serii 
rozpoczyna słowo „Operacja”, a 
młodymi detektywami, rozwiązującymi 
zagadki,
z którymi nie może sobie poradzić 
policja, są Tiril i Oliver. Towarzyszy im
Otto.
Kim jest Otto?

a. młodszym bratem Olivera
b. kolegą Tiril
c. psem tropiącym

6. Martin Widmark napisał też serię 
książek przeznaczonych dla nieco 
starszych czytelników, którzy 
mogą śledzić losy nastolatków,
tytułowych Dawida i Larisy. 
Tłem do trzymających w napięciu 
przygód jest problematyka 
popularnonaukowa.

W  którym  tomie  poznajemy
tych bohaterów / który ukazał
się jako pierwszy?

a. "Trzynasty gość"
b. "Pod szklanym niebem"
c. "Antykwariat  pod

Błękitnym Lustrem"



7. Jørn Lier Horst, były policjant, 
obecnie znany pisarz, autor 
powieści kryminalnych dla 
dorosłych, napisał też dwie serie 
przeznaczone dla
młodszych czytelników: 
wspomniane w pytaniu nr 5 „Biuro
detektywistyczne nr 2” oraz „Clue”.

CLUE to angielskie słowo oznaczające 
wskazówkę lub trop prowadzący do 
rozwiązania zagadki.
CLUE to również pierwsze litery imion 
czworga bohaterów serii: Cecilii, Leo, 
Une i psa Egona.
Z jakiego kraju pochodzi autor?

a. z Norwegii
b. ze Szwecji
c. z Wielkiej Brytanii

8. Dużą popularnością wśród 
młodych czytelników cieszą się 
komiksy paragrafowe, w 
których czytający sam wybiera,
jak dalej potoczy się akcja. 
Znany detektyw Sherlock Holmes
został również bohaterem
takich komiksów.

Jak nazywa się tytułowa 
konkurentka Holmesa?

9. Przed trudnymi zadaniami stają 
bohaterowie polskiej serii książek 
autorstwa Rafała Kosika „Felix, 
Net i Nika”. Poniżej widzicie 
pierwszy tom tej serii.

Jaki tytuł nosi ostatni, jak na razie,
piętnasty tom powieści, wydany w 
roku 2018?

ROZWIĄZANIE: 1. Pozytywka, 2. Lasse i Maja, 3. Emil, 4. Londyn, Paryż, Sztokholm

5. Psem tropiącym, 6. „Antykwariat pod Błekitnym Lustrem”, 7. z Norwegii.,

8. Irene Adler, 9. Felix, Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy,

Źródło: 
http://biblionecik.blogspot.com
www.sp14gliwice.pl

http://www.sp14gliwice.pl/
http://biblionecik.blogspot.com/
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