
Informacja dla uczestników konkursu: Wielka Liga Czytelników. 
 

 Jak już was informowałyśmy, termin oddawania testów konkursowych będzie podany 

po powrocie do szkoły. Uczniów, którzy przeczytali wyznaczone książki, a nie odebrali 

testów konkursowych, prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny / adresat Jadwiga 

Nogala /. Testy zostaną przesłane drogą mailową. 

 

 

 

Warto przeczytać! 

 
Coś dla młodszych czytelników! 

 
  Frances Hodgson Burnett „Mała księżniczka” 
 

 To wzruszająca historia małej Sary, która wzrasta w miłości i dostatku u boku swego 

ojca. 

Niestety, wszystko zmienia się w dniu jedenastych urodzin Sary. Do szkoły dociera wieść      

o śmierci jej ojca oraz o utracie całego ich majątku. Jej los odmienia się. Dziewczynkę 

czekają trudne chwile. Jednak dzielna Sara … 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak potoczyły się losy Sary, całą książkę możesz przeczytać na 

stronie Lektury.gov.pl 

 

 

 
 

Klasy VIII 

 

 

 Jeżeli nie pamiętasz treści lektur, których znajomość jest potrzebna na egzaminie 

ósmoklasisty, to przypominamy, iż wiele z nich możesz przeczytać na stronach: 

Lektury.gov.pl i wolnelektury.pl. 

 

Jeżeli masz ochotę sprawdzić znajomość treści lektur, to proponujemy krótki test: 

 

Bohaterowie naszych lektur 

 

1.Do wybranych bohaterów dopisz tytuł oraz imię i nazwisko autora książki: 

 

a) Marcin Borowicz 

b) Kirkor 

c) Skawiński 

d) Staś Tarkowski 

e) Zośka 

f) Zosia 

g) Bernard Zygier 

h) Ebenezer Scrooge 

i) Gandalf 



 

2.Połącz nazwiska bohaterów „Kamieni na szaniec”  z ich pseudonimami: 

 

Tadeusz Zawadzki Alek 

Aleksy Dawidowski Rudy 

Jan Bytnar Zeus 

Leszek Domański Zośka 

 

3. Z jakich lektur pochodzą cytaty? 

 

a)”Jeśli nie chcesz mojej zguby,  

     Krokodyla daj mi, luby." 

 

b)”Bo kto nie był ni razu człowiekiem,  

      temu człowiek nic nie pomoże”. 

 

c)"Niech się dzieje wola Nieba! 

     Z nią się zawsze zgadzać trzeba." 

 

d)„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 

     Co to będzie, co to będzie?” 

 

e)”Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości (...)!” 

 

f)”Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” 

 

g)”Wesołych świąt. Też mi pomysł! Jakie masz prawo być wesołym? Jakie masz do tego  

     podstawy? Taki biedak!” 

 

h)”Matko, w lesie są maliny, 

     Niechaj idą w las dziewczyny, 

     Która więcej malin zbierze, 

     Tę za żonę pan wybierze.” 

 

i)”Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.  

    Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej     

    zakosztować.” 

 

j)”Marcinek ucichł, ale nie ze wstydu. Dusiło go jakieś bolesne zdumienie: gdzie rzucił  

    okiem, nigdzie matki nie było.” 

 

4. Prawda czy fałsz? 

e 

a) "Skawiński był to człowiek już stary, lat siedemdziesiąt albo i więcej, ale czerstwy,   

     wyprostowany, mający ruchy i postawę żołnierza.” 

b) Mały Książę na swojej planecie miał piękny ogród z różnymi odmianami róż. 

c) „Hobbici są – czy może byli – małymi ludźmi, mniejszymi od krasnoludów – różnią się też  

     od nich tym, że nie noszą brody – lecz znacznie większymi od liliputów.” 

d) ”Bardzo charakterystyczną cechą osobowości Papkina była jego skłonność do   



     przechwalania się.” 

e) Pan Tadeusz to właściwie Tadeusz Horeszko. 

 

 

Odpowiedzi zamieścimy w następnej informacji!!! 

 

 

 

 

 

 


