
  

 

BIBLIOTEKA POLECA 
klasy 5- 8 



POCZYTAJ ON-LINE 

 W czasie, kiedy nie możemy wychodzić z domu nie 
musimy się nudzić. Zachęcam Was do czytania książek:  

 

  LEKTURA KL. VIII – H. Sienkiewicz „Krzyżacy” 

 E-book Krzyżacy do pobrania za darmo to powieść 
historyczna, która przedstawia dzieje konfliktu polsko-
krzyżackiego toczącego się przez 11 lat, aż do bitwy pod 
Grunwaldem w 1410 r. Symbolicznie powieść była 
protestem przeciwko germanizacji, a przywołanie historii 
państwa polskiego podczas jego największej świetności 
miało wzbudzić w narodzie chęć do walki z 
zaborcą. Książka została przetłumaczona na 25 języków 



POCZYTAJ ON-LINE 

  W ebooku Krzyżacy Henryka Sienkiewicza poznamy 
dobrze znane polskiej kulturze postacie, takie jak Danusia 
Jurandówna, Jurand ze Spychowa czy Maćko i Zbyszko                         
z Bogdańca. W powieści przedstawione są ich dramatyczne 
losy na historycznego konfliktu jagiellońskiej Polski 
z zakonem krzyżackim. W latach 60., w 550. rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem, powstała ekranizacja powieści w 
reżyserii  Aleksandra Fordy o tym samym tytule. 

 
 Książkę możecie przeczytać na:  

 https://wolnelektury.pl lub 

 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/beletrystyka/krzyzacy 

 

 

https://wolnelektury.pl/
https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/beletrystyka/krzyzacy


POCZYTAJ ON-LINE 

 Aleksander Fredro  „Zemsta”  
  Akcja Zemsty rozgrywa się na początku XIX w.                 

w ciągu jednego dnia, na zamku. Komedia ukazuje 
karykaturalny obraz Polski szlacheckiej i życia jej 
mieszkańców. Pokazuje najważniejsze cechy tej warstwy 
społecznej, jej zalety, słabości i wady: gościnność, kult 
rycerskich tradycji, samochwalstwo, hołdowanie obcym 
wzorom i życie kosztem innych, lekceważenie zubożałej 
szlachty, pieniactwo i fałszywą pobożność. Pokazuje świat 
odchodzący w przeszłość, będący pozostałością lat 
minionych. Akcja toczy się wokół trzech wątków: zatarg 
Cześnika z Rejentem, miłość Wacława i Klary, małżeńskie 
zamiary Raptusiewicza. 
 



POCZYTAJ ON-LINE 

Link do książki „Zemsta”: 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html 

 
Klasy 5-8 
  
 Daniel Defoe „Robinson Crusoe”  
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/robinson-crusoe.html 

 
 E. T. A. Hoffmann „Dziadek do orzechów”  
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hoffmann-dziadek-do-

orzechow.html 
 Rudyard Kipling „Druga księga dżungli” 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kipling-druga-ksiega-

dzungli.html 
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POCZYTAJ ON-LINE 

Dla wielbicieli Harrego Pottera: 
 
 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-

mlodziezy/harry-potter-i-kamien-filozoficzny 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-

mlodziezy/harry-potter-i-komnata-tajemnic 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-

mlodziezy/harry-potter-i-wiezien-azkabanu 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-

mlodziezy/harry-potter-i-zakon-feniksa 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-

mlodziezy/harry-potter-i-ksiaze-polkrwi 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-

mlodziezy/harry-potter-i-insygnia-smierci 
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Uśmiechnijcie się   

 
              F. Simon „Koszmarny Karolek. Arcydożarte żarty” 

  
  

Dlaczego komputer się zaplątał? 
Bo podłączyli go do sieci 

 
Co dolega komputerowi? 
Może wypadł mu dysk? 

 
Jak nazywa się brat księżniczki na ziarnku grochu? 

Jaś Fasola 
 

Jakie warzywa najlepiej się sprzedają na targu? 
Bestselery. 

 
Do czego nauczycielowi muzyki potrzebna jest drabina? 

By sięgać po wysokie nuty.  
 
 



WIERSZEM ŁATWIEJ I WESELEJ  

 
czyli rymowanki – wyliczanki i inne sposoby 

na zapamiętanie szkolnych wiadomości 
 
 
  Jak zapamiętać trudne wzory matematyczne, zasady 

ortograficzne czy inne wiadomości z różnych 
przedmiotów?  Może do pomocy użyć wiersza?  

  Żartobliwe wierszyki, rymowanki, czasami śmieszne 
rysunki bardzo pomagają w nauce.  Żmudną naukę 
można przekształcić w zabawę, można będzie się uczyć 
przyjemniej i skuteczniej. 



WIERSZEM ŁATWIEJ I WESELEJ  

Sposób na zapamiętywanie przypadków               
w języku polskim:  

 
Mianownik - Mama  
Dopełniacz - Dała  
Celownik - Celince 

Biernik - Bańkę  
Narzędnik - Na  

Miejscownik - Mleko 
Wołacz - O!  

 



WIERSZEM ŁATWIEJ I WESELEJ  

  Kolejność wykonywania działań:  
 

Moi drodzy przyjaciele,  
 najpierw w nawiasach liczymy wiele, 

potem mnożymy i dzielimy,  
a na koniec nam zostanie dodawanie i odejmowanie. 

 
  Rymowanka, która przypomina wzór na pole            

i obwód koła: 
 

Jak to ładnie, pięknie brzmi: 
obwód koła "dwa er pi" ( 2rπ ), 
pole zaś "er kwadrat pi" ( r2π ), 

niech w pamięci zawsze tkwi. 
 



 
Aforyzmy i myśli o książkach 

  

 Postanów sobie czytać codziennie, choćby przez 
kwadrans, po roku odczujesz skutki... 
     Henryk Mann 

 Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. 
     Aleksander Puszkin 

 Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu  
i biblioteki. 
     Cyceron 

  Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. 
     Cyceron 

 



 
Aforyzmy i myśli o książkach 

  
   

 Kto czyta książki, żyje podwójnie. 
     Umberto Eco 

  Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać. 
     Denis Diderot 

  Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem 
ci, kim jesteś. 
     Jarosław Iwaszkiewicz 

  Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek 
dobiera. 
     Monteskiusz 



Biblioteka poleca 

Bibliografia:  
 https://wolnelektury.pl  
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/beletrystyka/krzyzacy 
 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html 
 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/robinson-crusoe.html 
 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hoffmann-dziadek-do-orzechow.html 
 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kipling-druga-ksiega-dzungli.html 
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 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-mlodziezy/harry-potter-i-wiezien-azkabanu 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-mlodziezy/harry-potter-i-zakon-feniksa 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-mlodziezy/harry-potter-i-ksiaze-polkrwi 
 https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-mlodziezy/harry-potter-i-insygnia-smierci 
 
 Gawdzik Witold "Ortografia na wesoło i na serio". Warszawa, Wydawnictwo Oświata 1998 

Wierszem łatwiej czyli ortografia i gramatyka dla klas I-III na wesoło. Łódź, Wydawnictwo 86 Press 1993 
 http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3088/ 
 
oraz zasoby Internetu,  w tym: 
  http://antykwariat.com.pl/aforyzmy-o-ksiazkach 
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