
Drodzy uczniowie klas 4-8. 

Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie!  

Na początek trzecia część naszej cyklicznej zabawy  

TROPEM KSIĄŻEK I FILMÓW 

Poniżej znajdziecie kolejne zagadki dotyczące różnych książek i filmów dla starszych dzieci 

i młodzieży.  Bawcie się! ! Zapisujcie odpowiedzi!  

Dla najbardziej wytrwałych po powrocie do szkoły czeka niespodzianka! 

OTO PIERWSZE ZADANIE NA NASZE SPOTKANIE  

 Z jakich filmów i książek pochodzą te Pary bohaterów? Dopasuj zdjęcie do tytułu filmu 

i książki! Do dzieła! A może znasz imiona tych par? 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYTUŁY  FILMÓW :    

A. „Ania z Zielonego Wzgórza” 

B. „Harry Potter” 

C. „Trzy kroki od siebie” 

D. „Gwiazd naszych wina” 

E. „Igrzyska śmierci” 

F. „Wiedźmin” 

G. „Złodziejka książek” 

H. „Zmierzch” 

I.  „Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy” 

J. „Władca pierścieni” 

 

  



OTO DRUGIE  ZADANIE NA NASZE SPOTKANIE  

 

QUIZ Z BIBLIOTEKĄ I KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT 

Chcesz sprawdzić, co wiesz o książce i bibliotece? To proste! Wystarczy, 

że rozwiążesz test! Przeczytaj pytania i wybierz właściwą odpowiedź. 

Gotowe! Prawidłowe rozwiązania 

znajdziesz na końcu. 

1. Co to jest biblioteka szkolna ? 

 

a)  mebel, regał na książki 

b)  miejsce, w którym gromadzi się  i wypożycza 

książki 

c) klub czytelniczy 

2. Czytelnik biblioteki to: 

 

a)  osoba uwielbiająca czytać książki 

b) klient 

c) osoba korzystająca ze zbiorów biblioteki 

 

3. Z jakich pomieszczeń składa się nasza biblioteka? 

 

a)  wypożyczalnia książek, jadalnia i czytelnia 

b)  wypożyczalnia, sala lekcyjna i magazyn 

c)  wypożyczalnia książek, czytelnia i magazyn książek 

 

4. Co robimy w czytelni? 

 

a)  spotykamy się i rozmawiamy z  kolegami 

b)  czytamy książki i korzystamy z komputera 

c)  jemy drugie śniadanie 

 

 

5. Każdy uczeń zapisany do biblioteki zobowiązany    jest do 

przestrzegania ................................. 
 

a) kodeksu 

b) statutu 

c) regulaminu biblioteki 

 

6. Które zdania  dotyczące Regulaminu szkolnej biblioteki są prawdziwe? 

 

a)  W bibliotece można jeść i pić. 

b)  Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie  

c)  Korzystanie z biblioteki jest płatne. 

d)  Można wypożyczyć tyle książek ile się chce 

e)  Zgubioną książkę należy  odkupić. 



7. Do czego służą katalogi biblioteczne? 

 

a)  do sprawdzenia, czy w bibliotece jest książka, której    

potrzebujesz 

b)  do zapisywania nazwisk uczniów.  
c) do ozdoby 

 

8. Jakie książki znajdują się w księgozbiorze podręcznym? 

 

a)  encyklopedie i słowniki 

b)  baśnie i wiersze 

c)  lektury 

 

9. Książka to: 

 

a)  zbiór kart katalogowych 

b)  dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej  

c)  zbiór obrazów 

10. Każda książka zbudowana jest z : 

 

a)  papieru, okładki, obrazków, liter, szkła 

b)  okładki, strony tytułowej, tekstu, spisu treści 

c)  okładki, stron, tektury, drewna, tekstu 

 

11. Na stronie tytułowej książki 

znajdziemy : 

 

a)  nazwisko autora, tytuł książki, informacje    

o wydawnictwie i roku wydania 

b)  tekst, spis treści, nazwisko tłumacza 

c)  nazwisko autora, tekst, ilustrację i wydawnictwo 

 

 

12. Co pomaga czytelnikowi zapoznać się z treścią 

książki?  

 

a)   rok wydania 

b)   nazwisko ilustratora 

c)   spis treści 

 

13. Może być ortograficzny, poprawnej polszczyzny, 

frazeologiczny, etymologiczny…… 

 

a)  katalog 

b)  słownik 

c)  broszura 

 

 

 

 



 

14. Gazeta codzienna to ........................................ 

 

a)  broszura 

b)  miesięcznik 

c)  dziennik 

 

 

15. Dzieło zawierające wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy w 

układzie alfabetycznym to..............  

 

a)  encyklopedia 

b)  kodeks 

c)  katalog 

 

16. Co oznacza powiedzenie „czytać od deski do deski”? 

 

a)  przeczytać coś  bardzo dokładnie, od początku 

do końca 

b)  przeczytać coś byle jak 

c)  przeczytać coś co nas bardzo interesuje 

 

 

 

 

 
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI :   1) b ,  2) c,  3) c,  4) b,  5) c,  6) b, e,   7) a, 8) a,   9) b,  10) b, 11) a, 

 

   12) c, 1 3) b,  14) c, 15) a,  16) a. 

 

ZAGADKI LOGICZNE 

1. Ile jabłek możesz zjeść gdy masz pusty żołądek? 

2. Dlaczego podręcznik do matematyki bywa 

smutny? 

3. Jeśli kupisz koguta i spodziewasz się, że złoży 5 

jajek na tydzień, ile zbierzesz jajek przez miesiąc? 

4. Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. Co to takiego? 

5. Szły gęsi gęsiego – jedna za drugą. Ile było gęsi? 

6. Ile zwierząt Mojżesz zabrał do arki? 

7. Mama Kasi ma pięć córek. Jeśli imiona jej córek to odpowiednio Klara, 

Karolina, Klaudia, Kinga to jakie będzie imię piątej córki? 

Odpowiedzi: 1. Jedno. Potem żołądek już nie będzie pusty. 2. Bo ma tak wiele problemów do rozwiązania. 

3. Żadnego. Koguty nie znoszą jaj. 4. Jutro. 5. Trzy. 6.Żadnego, bo to Noe płynął arką. 7. Kasia  - bo na 

początku pisze „mama Kasi”. 

 


