
W świecie książki 
 
Drogi Szóstoklasisto! 
 
 Zapraszamy Cię na spotkanie z książką, która towarzyszy człowiekowi 
przez całe życie, jest przyjacielem, nauczycielem i wszechstronnym źródłem 
wiedzy. 
 Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut. Wszystkie polecenia  
wykonaj na kartach testu. W zadaniach, w których musisz dokonać wyboru 
jednej odpowiedzi, daj znak X obok poprawnej odpowiedzi. Pracuj uważnie, 
spokojnie, a  rozwiązywanie zadań  niech dostarczy Ci satysfakcji. 
                     
                     Powodzenia! 
 
1. Przeczytaj uważnie wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Piosenka 

o książce: 
                          Chcemy książki, co w życiu pomaga, 

    bohaterów wesołych jak słońce,  
    takiej, żeby ją brać do plecaka 

                   na wycieczkę nad morze szumiące 
    Ćwiercią pióra się pisze na niby,                   
    taka książka nam z serca ucieka, 

                  niechaj pisze ją człowiek prawdziwy, 
                   wierny brat prawdziwego człowieka. 
                   Z książki płynie odwaga, 
                   książka w życiu pomaga,                              
      chcemy książek  
             jak słońce                                                    
             i piosenek                                    
             jak wiatr. 
 

a. Na podstawie przeczytanego wiersza, odpowiedz na pytanie:  
Jakich książek chcieliby czytelnicy? 
Odpowiedź zredaguj w formie zdania złożonego, uzupełniając tekst: 

 
 

My, czytelnicy, chcemy książki, ......................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
..............................................................................................................................................................
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b.  Podmiot liryczny to osoba mówiąca w wierszu. Może wypowiadać się w swoim imieniu 
lub w imieniu wielu osób. Czy w tym fragmencie wiersza podmiot liryczny wypowiada się  
w imieniu czytelników? 

 
A. Tak                                       B. Nie                          

                                                                                       
c.  Chcemy książek jak słońce 
   i piosenek jak wiatr... 
 Podmiot liryczny w swej wypowiedzi używa: 

 
A. porównań,    
B. epitetów,              
C. wyrazów dźwiękonaśladowczych.                            
                                                                                          
d.  Podmiot liryczny mówi, że autorem książki powinien być:  
wierny brat prawdziwego człowieka.  
Określenia te są : 
    
A. porównaniami                B. uosobieniami            C. epitetami                         
                                                                                       
2. Mól książkowy chętnie czyta od deski do deski białe kruki. 

Jakie jest znaczenie związków frazeologicznych użytych w tym zdaniu? 
      Wpisz odpowiednią literę obok objaśnienia. 

A. mól książkowy                                       
B. biały kruk                                              
C. czytać od deski do deski                       
 

           rzadkość bibliofilska ...............           
od początku do końca ...............  
człowiek zagrzebany  w książkach ...........      
 

3. Gdy chcesz się dowiedzieć, jak pisać wyraz  księgozbiór, sprawdzasz w słowniku: 
 

A.  pisarzy polskich 
B. ortograficznym języka polskiego 
C. terminów literackich 

 
4. Kolega jest dumny ze swojego księgozbioru, a szczególnie z wydanego w 1972 roku Pana 

Tadeusza. Egzemplarz oprawiony jest w skórę, a strony ma ponumerowane znakami 
rzymskimi.  
Masz podane strony w zapisie rzymskim. Odczytaj je i wpisz liczby cyframi arabskimi: 

 
            XL - ..........     LXXVIII - ..........        CXIX  - ..........         CLIV - .......... 
 
5. W domowej biblioteczce Twojego kolegi znajdują się różne książki. Do której  

z wymienionych pozycji sięgniesz, aby dowiedzieć się: 
 
A. W jakich latach panował Bolesław Chrobry? 
B. Kim był Odys? 
C. Gdzie i kiedy odbył się Hołd Pruski? 
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Przy odpowiedniej literze wpisz znak rzymski. 
 

I.    Słownik kultury antycznej 
II.   Słownik historyczny 
III.  Poczet królów polskich 
 

          A.             ........       B.            .......       C.             .......        
         
6. Przyjaciel jest miłośnikiem książek i należy do klubu „Świat książki”. W ofercie 

wydawniczej są podane ceny detaliczne i ceny klubowe. Ma 50 zł i wybrał trzy pozycje: 

 
   a) Oblicz, czy wystarczy mu pieniędzy na zakup książek po cenach  klubowych? 
 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
 
Odpowiedź: --------------------------------------------------------------------- 
    
b) Oblicz, jaka jest różnica między ceną detaliczną a klubową „Zwyczajów zwierząt”? 
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7. Przysłane przez wydawnictwo książki kolega postanowił oprawić w folię. Folia ma 30 cm 
szerokości i 3 m długości. Jaki długi pasek folii musi uciąć, aby oprawić te książki, jeśli 
na pierwszą potrzebuje folię o wymiarach 30 x 60 cm, na drugą 30 x 56 cm, na trzecią 30 
x 74 cm. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
 
A.  190 cm                     B.  210 cm                 C.   176 cm  

 
8. Twój młodszy kolega również chce skorzystać z oferty wydawniczej i wysłać 

zamówienie. W katalogu wskazał wybrane pozycje. Wypełnij mu zamówienie, mając 
dany numer członkowski, adres nadawcy i numery katalogowe książek. Pamiętaj, że 
należy pisać czytelnie, drukowanymi dużymi literami. 
 

Oto adres zamawiającego: 
Jan Kowalski 
ul. B.Chrobrego 8/15      
31 – 102 Kraków   
tel  012 – 124 56 78   
  
numer członkowski: 00 234 563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Przyjaciel gromadzi książki Adama Bahdaja. Zainteresowało go, kiedy ukazały się 
pierwsze wydania książek. Zebrane dane zapisał  w tabeli: 

 
 
                              Tytuł 

 
Rok wydania 

    Stawiam na Tolka Banana 1967 
   Uwaga! Czarny parasol! 1963 
   Do przerwy O : 1 1957 
   Wakacje z duchami 1962 
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a) Uzupełnij zdanie: 
Z tabeli wynika, że najwcześniej z wymienionych wydano książkę pt.     
 
.......................................................................................................................   
 
b) Zaznacz na osi czasu lata wydania wszystkich książek podanych w tabeli. 
 

 
  
          
10.  Nasze mieszkania odwiedzają akwizytorzy, którzy proponują zakup różnych towarów. 

Odmów kulturalnie natrętnemu domokrążcy, który od 5 minut powtarza: „Proszę kupić tę  
książkę. Dodam jeszcze notes. To wszystko za 20 zł.” 

 
11. Chcesz wzbogacić swoją wiedzę o książce. Zaznacz w programie telewizyjnym  
       odpowiednie  programy. 

         
A. 14oo   Biegaj razem z nami 
B. 1430   Moc – magazyn motoryzacyjny 
C. 1505   Książki z górnej półki 
D. 1535   Klinika zdrowego człowieka 
E. 1600   Wiadomości 
F. 1610   Gawędy o książkach 
 

12. Czasem pożyczasz od kolegów lub z biblioteki lektury. Napisz 3 zasady dotyczące 
       poszanowania pożyczonej książki.  

 
         1. ................................................................................................................ 
 

   2. ................................................................................................................ 
 
   3. ................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
 

13. W dniach 5 – 7 maja w godz. 800 – 15 00 w Domu Kultury odbędzie się kiermasz książek. 
       Zredaguj ogłoszenie zachęcające uczniów Twojej szkoły do zakup podręczników i   
        nowości wydawniczych.   

     
      
 
                                          
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14. Na kiermaszu książki zainteresowanie uczniów wzbudził album Księga przyrody.  
       Czytając go, mogą się dowiedzieć o:  

   
      

  
A. wydarzeniach historycznych, 

 
B. roślinach i zwierzętach, 

 
C. malarstwie XX wieku. 
 
 
 
 




